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תקנות בטיחות

במגע  לבוא  למים  לאפשר  אין  לעולם 
של  החשמליים  מהחלקים  אחד  עם 
המכונה: סכנת קצר! מים חמים ואדים 

עלולים לגרום לכוויות! 

מטרות השימוש
במשרדים/ לשימוש  מיועדת  המכונה 

חברות קטנות בלבד. 
על-ידי  לשימוש  מיועד  אינו  זה  מכשיר 
יכולות  בעלי  ילדים(  )לרבות  אנשים 
או  ירודות  חישה  או  מנטליות,  פיזיות, 
אדם  אלא אם  מיומנות,  ו/או  ניסיון  ללא 
האחראי על בטיחותם משגיח עליהם, או 
נכון  בתפעול  אותם  מנחה  זה  אדם  אם 

של המכונה.
אספקת חשמל

את  לחבר  השירות  ספק  באחריות 
בהתאם  החשמל  לאספקת  המכונה 

למפרט הטכני שלה.
כבל החשמל

כבל  אם  במכונה  להשתמש  אין  לעולם 
החשמל פגום. 

כל  על  השירות  לספק  מידית  לדווח  יש 
שלו.  בתקע  ו/או  החשמל  בכבל  פגם 
מעבר  החשמל  כבל  את  להעביר  אין 
חמים  חפצים  או  חדים  קצוות  לפינות, 
להשתמש  אין  משמן.  להרחיקו  ויש 
בכבל החשמל על מנת לגרור או למשוך 
את  החוצה  למשוך  אין  המכונה.  את 
השקע בעזרת כבל החשמל או לגעת בו 
לאפשר  אין  רטובות.  רגליים  או  בידיים 

לכבל החשמל להיתלות בחופשיות מעל 
שולחנות או מדפים.

אם פתיל הזינה )הכבל החשמלי( ניזוק, 
להחליפו  יש  סיכון,  למנוע  מנת  על 
ע”י  המאושרת  שירות  במעבדת  רק 

הצרכן/היבואן. 
למען בטיחותם של אחרים

עם  לשחק  יכולים  אינם  שילדים  ודאו 
המכונה ו/או עם חומרי האריזה. לעולם 
ו/ החמים  המים  זרם  את  לכוון  אין 
אחרים.  לכיוון  או  לכיוונכם  הקיטור  או 
בידיים  החמים  המים  בפיית  לגעת  אין 
בידיות  להשתמש  הקפידו  חשופות. 

השונות של המכונה.
סכנת כוויות

ו/או  החמים  המים  בפיית  לגעת  אין 
בפיית מזיגת הקפה/המשקה.

אמצעי בטיחות מפני שריפה
במקרה של שריפה, השתמשו במטפי דו 
תחמוצת הפחמן )CO2(. אין להשתמש 

במים או במטפי אבקות.
מיקומים מתאימים לשימוש ותחזוקה
את  להתקין  השירות  ספק  באחריות 
הבטיחות  לתקנות  בהתאם  המכונה 

החלות בזמן ההתקנה.
את  לשנע  ראשי  השירות  ספק  ורק  אך 

המכונה.
אין להשתמש במכונה בסביבה חיצונית. 
ו/או  גלויה  באש  להשתמש  לא  הקפידו 
המכונה  בקרבת  מתחממים  בחפצים 
אחר  נזק  או  המסה  למנוע  מנת  על 
אין להשתמש במכונה  למארז המכונה. 
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עשויה  הטמפרטורה  שבהם  במקומות 
מ-0°  נמוכה  ו/או  השווה  לרמה  לרדת 
לתנאי  נחשפה  המכונה  אם  צלזיוס. 
לספק  מיד  להודיע  יש  כאלה,  סביבה 
השירות על מנת שיבצע בדיקת בטיחות.

ניקוי
לפני ניקוי המכונה, יש להעביר את לחצן 
ולנתק   )0( כבוי  למצב  ההדלקה/כיבוי 
יש  בנוסף,  החשמל.  משקע  התקע  את 
אין  לעולם  תתקרר.  שהמכונה  להמתין 
איסור  קיים  במים!  המכונה  את  לשטוף 
מוחלט להתעסק עם החלקים הפנימיים 
המכונה  את  לנקות  אין  המכונה.  של 

בעזרת התזת מים. 
ורכיביה  ולשטוף את המכונה  לנקות  יש 

לאחר תקופה של חוסר שימוש.
שימוש בחלב

יש להשתמש ולאחסן את החלב בהתאם 
האריזה  גבי  על  הרשומות  להנחיות 

המקורית של היצרן.
אנו לא לא נאשר אף תביעת אחריות בגין 
שימוש בחלב שאינו מתאים לצריכה על-

ידי בני אדם.
שכן  בקירור,  החלב  על  לשמור  יש 
לו  לגרום  עשויות  גבוהות  טמפרטורות 
הטבעיים  מהמאפיינים  אחד   - להחמיץ 
ולנקות  יש להקפיד  זו  של חלב. מסיבה 
את רכיב הקפוצ’ינטור לאחר כל שימוש, 

כפי שמתואר במדריך. 
ניתן לנתק ולפרק את הקפוצ’ינטור לצורך 
למדיח  חלקיו  את  ולהכניס  יסודי  ניקוי 

כלים )לא מדיח מקצועי(.
הליך השטיפה במדיח הכלים עלול לגרום 
לכתמים על פני החלקים של הקפוצ’ינטור 
או לכיתוב והאיורים לדהות, במיוחד אם 

משתמשים בחומרי ניקוי חזקים.

משפיעה  אינה  והיא  רגילה  תופעה  זו 
מערכת  פעולת  על  אופן  בשום  לרעה 

החלב.
אחסון המכונה

ללא  להישאר  עומדת  והמכונה  במידה 
שימוש במשך תקופה ארוכה, כבו אותה 
את  אחסנו  מהחשמל.  אותה  ונתקו 
המכונה במקום יבש הרחק מהישג ידם 
אבק  מפני  המכונה  על  הגנו  ילדים.  של 

ולכלוך.
תיקונים / תחזוקה

במקרה של תקלה, בעיה או חשד לתקלה 
כתוצאה מנפילה, יש לנתק מיד את תקע 
המכונה מהחשמל ולהודיע על כך לספק 

השירות או לטכנאי מומחה. 
המכונה  את  להפעיל  לנסות  אין  לעולם 
ו/או  השירות  ספק  רק  פגומה.  היא  אם 
ו/או  טכנאי רשאים לבצע פעולות טיפול 

תיקון במכונה. 
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שימוש במכונה - מדריך למשתמש

מידע כללי  1
מטרות השימוש של המכונה  1.1

מכונה זו מכינה אוטומטית:
משקאות קפה מפולי קפה;  -

פיית  דרך  חמים  מים  בעזרת  חמים  משקאות   -
הקיטור;

משקאות על בסיס חלב בעזרת רכיב הקפוצ’ינטור   -
הכלול.

מבנה המכונה והמארז המעוצב שלה תוכננו לשימוש 
במשרדים, חברות וארגונים קטנים.

חשוב.
שימוש לא נאות מבטל כל צורה של אחריות 
ו/ לאנשים  לנזק  אחריות  מכל  היצרן  את  ומשחרר 

או רכוש.
הדברים הבאים נחשבים כשימוש לא נאות:

ו/או  כל שימוש שלא בהתאם למטרות השימוש   -
המתוארות  אלו  מאשר  אחרות  שיטות  בעזרת 

במדריך זה;
מההוראות  אחת  את  המפר  במכונה  שימוש  כל   -

שרשומות במדריך זה;
לאחד  שינוי  ניסיון  לאחר  במכונה  שימוש  כל   -
הבטיחות  ממנגנוני  אחד  שינוי  ו/או  מרכיביה 

שלה;
שימוש במכונה בסביבה חיצונית.  -

במקרים אלה, המשתמש יישא באחריות התיקון.

לנוחות קריאת המדריך  1.2
כדי  זה  במדריך  מופיעים  סמלים  של  שונים  סוגים 
המיומנות  רמות  או  השונות  הסכנות  את  להדגיש 

הנדרשות.

מציין  זה  אזהרה  משולש 
לבטיחות  חשובות  הוראות 
המשתמשים במכונה. הקפידו 
פציעה  למנוע  מנת  על  ההוראות  פי  על  לפעול 

חמורה!

סמלים שונים מופיעים במדריך זה כדי לציין את רמות 
המיומנות השונות של המשתמשים.

משתמש:   אדם אשר משתמש במכונה 
את  לנקות  ויכול  משקאות  להכנת 
זאת  לעשות  מונחה  שהוא  כפי  המכונה, 
רשאים  אינם  משתמשים  זה.  במדריך 
ברמת  נחשבות  אשר  פעולות  לבצע 
או טכנאי.  מיומנות של ספק שירות/ציוד 
במכשיר,  שגיאה  ו/או  תקלה  גילוי  עם 
ספק  עם  קשר  ליצור  המשתמשים  על 

השירות. 

ספק שירות/ציוד: 
ההתקנה  על  האמונים  אדם  או  חברה   
הרגילה של המכונה ועל מתן או הפסקת 
שגיאה  ו/או  תקלה  גילוי  עם  השירות. 
את  לבקש  השירות  ספק  על  במכשיר, 

עזרתו של טכנאי תיקונים.

איש מקצוע המוסמך לבצע עבודות תחזוקה  טכנאי:  
ארעיות ולהעניק סיוע למכונה. 

הפעולות  כל  את  לבצע  רשאים  טכנאים   
המתוארות במדריך זה ללא קבלת אישור 

מפורש.

חשוב   מידע  להדגשת  משמש  זה  סמל 
מיטבי  שימוש  על  לשמור  שעוזר  במיוחד 

במכונה. 

כיצד להשתמש בהוראות השימוש האלו  1.3
מדריך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכונה 
ויש לקרוא אותו בעיון. הוא מכיל מידע לגבי 
ראוי  ושימוש  התחזוקה  פעולות  התקנת, 

במכונה.
לפני ביצוע כל פעולה יש לעיין במדריך זה.

שמרו על הוראות השימוש האלה במקום בטוח ונגיש 
במידה  הקפה.  במכונת  להשתמש  העשוי  אדם  לכל 
נוסף  עותק  יש לבקש מיד  ניזוק,  או  זה אבד  ומדריך 
אתם  אם  או  נוסף,  מידע  לקבלת  השירות.   מספק 
חווים בעיות שאינן מוסברות בצורה מלאה או מתאימה 

בהוראות אלה, צרו קשר עם ספק השירות.

סימני הזיהוי של המכונה  1.4
המכונה נושאת סימני זיהוי בדמות שם הדגם והמספר 

הסידורי, אשר מופיעים על גבי הלוחית המיוחדת.
הלוחית כוללת את המידע הבא:

שם היצרן  •
CE סימון  •

דגם המכונה  •
מספר סידורי  •
שנת הייצור  •

מפרט טכני קצר:  •
;)V( מתח אספקת החשמל  -  
;)Hz( תדר אספקת החשמל  -  

.)W( צריכת החשמל  -  
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שימוש במכונה - מדריך למשתמש
לספק  מתקשרים  אתם  כאשר  הערה: 
ולהשתמש  זו  בלוחית  לעיין  יש  השירות, 

בפרטי המכונה כפי שהם מופיעים עליה.

נתונים טכניים  1.5

מפרטים טכניים
אספקת החשמל ודירוג המתח החשמלי 

הנומינלי
ראו את הלוחית בגב המכונה

חומרי מארז המכונה
מתכת - חומר תרמופלסטי

מידות )ע x ג x ר( 
334x574x452 )מ"מ( 

משקל
כ-22 ק"ג

אורך כבל החשמל
1.2 מ'

קיבולת מיכל המים
4.0 ליטרים

קיבולת מגירת הקפה הטחון
40 טחינות
לוח הבקרה

בחזית המכונה
עוצמת רעש משוקללת:

פחות מ-70 דציבלים
לחץ משאבה

1.5 מגה-פסקל מקס' )15.0 בר(
חיבור מים )לגרסת רשת מים בלבד(
לחץ מרבי 0.8 מגה-פסקל )8 בר( 

לחץ מזערי 0.15 מגה-פסקל )1.5 בר(
תנאי שימוש

טמפרטורה מזערית: מעל 10° צלזיוס
טמפרטורה מרבית: מתחת 40° צלזיוס

לחות מרבית: מתחת 95%
רכיבי בטיחות

שסתום בטיחות לחץ מיחם
תרמוסטט בטיחות

 
נתונים אלה כפופים לשינויים הנדסיים ושינויי ייצור 

כתוצאה משיפורים טכנולוגיים.
 

סכנות שאריות  1.6
מגע  למניעת  הגנה  אמצעי  אף  אין  המזיגה  לפיית 
בטעות עם הידיים בקפה, משקאות חמים ו/או הקיטור.

 

רכיבי המכונה   2
כל  את  כולל  הרכיבים"  "מפתח  הערה: 
למכונה  תואם  איזה  בדקו  המכונות;  דגמי 
יהיו  לא  מהפעולות  שחלק  ייתכן  שלכם. 

זמינות.
מכסה מיכל עם מנעול  1

מיכל מים  2
לוח בקרה  3
קפוצ’ינטור  4

פיית מים חמים / קיטור  5
ספק  על-ידי  )לשימוש  בתא  לטיפול  גישה  דלת   6

השירות בלבד(
משפך פולי קפה  7

מגירת אביזרי עזר  8
מכסה תא קפוצ’ינטור  9

פיית מזיגה  10
רשת להחזקת כוסות  11

מצוף מגש אגירה מלא  12
מגש אגירה  13

מגירת הקפה הטחון  14
לחצן הדלקה/כיבוי  15

תקע המארז  16
לחצן "אספרסו"  17

לחצן "קפה"  18
מסך  19

לחצן "קפה הפוך"  20
לחצן "לאטה מקיאטו"  21

לחצן "מים חמים"  22
לחצן "משקאות מיוחדים"  23

לחצן "מחזור ניקוי קפוצ’ינטור"  24
לחצן "המתנה"  25

מגירת מכלול התאים  26



• 9 •

שימוש במכונה - מדריך למשתמש

תיאור לוח הבקרה   2.1

מתוארים   האפשריים  הבקרים  כל  הערה: 
כאן. עיינו בחלק זה לקבלת מצבי השימוש.

שתי   יש  הבקרה  בלוח  מהלחצנים  לחלק 
רק  פעילה  השנייה  הפעולה  פעולות. 
או  במכונה  השימוש  במהלך  מסוימים  במצבים 
כאשר מפעילים את המכונה במצב תכנות. הפעולה 
ללחצן  שמתחת  הסמל  על-ידי  מסומנת  הנוספת 

המכונה.

לחצן - תיאור
לחצן "אספרסו"  17

בלחיצה על לחצן זה המכונה מכינה כוס אספרסו.
)O.K( לחצן "קפה" - פעולה שנייה  18

בלחיצה על לחצן זה המכונה מכינה כוס קפה.

פעולה שנייה - לחצו על לחצן זה פעם נוספת 
לבחירת האפשרות המוצגת.

מסך  19
מציג את מצב המכונה והתרעות, וכן מדריך את 

המשתמש לאורך שלבי השימוש במכונה.
) לחצן "קפה הפוך" - פעולה שנייה )  20

בלחיצה על לחצן זה המכונה מכינה כוס קפה 
הפוך.

פעולה שנייה - לחצו על לחצן זה כדי לגלול למעלה 
בין האפשרויות במסך.

לחצן "לאטה מקיאטו"  21
בלחיצה על לחצן זה המכונה מוזגת כוס לאטה 

מקיאטו.
לחצן "מים חמים"  22

בלחיצה על לחצן זה המכונה מוזגת מים חמים.
לחצן "משקאות מיוחדים" - פעולה שנייה   23

)ESC(
בלחיצה על לחצן זה ניתן להיכנס לתפריט להכנת 

סוגי משקאות נוספים.

פעולה שנייה - לחצו על לחצן זה כדי לצאת 
מהמסך שנבחר ו/או כדי להפסיק את הליך הכנת 

המשקה.
) לחצן "ניקוי" - פעולה שנייה )  24

בלחיצה על לחצן זה, המכונה מתחילה מחזור ניקוי 
אוטומטי של ה קפוצ’ינטור.

פעולה שנייה - לחצו על לחצן זה כדי לגלול למטה 
בין האפשרויות במסך.

לחצן "המתנה"  25
בלחיצה על לחצן זה, המכונה מפעילה את המצב 

'המתנה'.

השימוש במכונה   3
המים  שמיכל  בדקו  במכונה,  השימוש  התחלת  לפני 

ושמשפך הקפה מלאים ושהמכונה נקייה כראוי.

הדלקת המכונה  3.1
אזהרה! אך ורק ספק השירות רשאי לחבר 
לוודא  יש  החשמל.  לאספקת  המכונה  את 

שהמכסה העליון )1( נעול תמיד.

לפני הדלקת המכונה, ודאו שהתקע מוכנס היטב לתוך 
שקע החשמל.

קליק!

ודאו שפיית המזיגה נמצאת במקומה. 
הזיזו אותה אופקית עד שתשמעו את צליל 

הנקישה 'קליק' שמציין שהיא במקומה. 
אם לא תעשו זאת, חלק מהמשקה עלול לדלוף 

החוצה מפיית המזיגה.

לחצן  את  העבירו  המכונה,  את  להדליק  כדי   1
ההדלקה/כיבוי בגב המכונה למצב "I" )איור 02, עמוד 

.)3

תעבור  המכונה  הבדיקה,  מחזור  ביצוע  לאחר   2
"  )25( יהבהב. למצב 'המתנה' והלחצן "

3 כעת ניתן להדליק את המכונה על-ידי לחיצה על 
.)25( " הלחצן "

יסתיים,  החימום  שתהליך  לאחר  הערה: 
ותבצע  לפעולה  המעגל  את  תכין  המכונה 
הפנימיים.  המעגלים  של  שטיפה  מחזור 
התהליך.  במסגרת  נמזגת  מים  של  קטנה  כמות 

המתינו עד שהמחזור יסתיים.
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חימום ושטיפה  3.2
שלב  את  מפעילה  המכונה  ההדלקה,  לאחר   1

החימום. המתינו עד שהוא יסתיים.

שהמכונה   מציין  ההתקדמות  פס  הערה: 
מחממת את המערכת.

תבצע  המכונה  יסתיים,  החימום  שתהליך  לאחר   2
מחזור שטיפה של המעגלים הפנימיים. 

RINSING

ESC STOP RINSING

שהמכונה   מציין  ההתקדמות  פס  הערה: 
מבצעת את מחזור השטיפה של המערכת.

3 כמות קטנה של מים נמזגת. המתינו עד שהמחזור 
יסתיים.

על-ידי   המחזור  את  לעצור  ניתן  הערה: 
.)23( " לחיצה על הלחצן "

4 כעת, ניתן להשתמש במכונה.

הלוגו מופיע ומציין שניתן להשתמש במכונה.

הערה: אם אתם משתמשים במכונה בפעם  
של  ממושכת  תקופה  לאחר  או  הראשונה 
חוסר שימוש, צרו קשר עם ספק השירות להדלקתה.

מחזור שטיפה/ניקוי עצמי  3.3
במים  הפנימיים  הקפה  מעגלי  את  שוטף  זה  מחזור 

נקיים. המחזור מבוצע:
בהדלקת המכונה )כשהמיחם קר(;  •

לאחר הכנת המעגל לפעולה )כשהמיחם קר(;  •
נחלט  )אם  המתנה  למצב  ההכנה  שלב  במהלך   •

לפחות משקה קפה אחד(;
  " " הלחצן  על  לחיצה  לאחר  המכונה,  בכיבוי   •

)25( )אם נחלט לפחות משקה קפה אחד(.

כמות קטנה של מים תימזג לשטיפת וחימום כל חלקי 
המכונה; בשלב זה סמל זה מופיע.

RINSING

ESC STOP RINSING

ניתן  אוטומטי.  באופן  יסתיים  שהמחזור  עד  המתינו 
הלחצן  על  לחיצה  על-ידי  המזיגה  הליך  את   לעצור 

.)23( " "

חסכון בחשמל: מצב 'המתנה'   3.4
נכבית  המכונה  בחשמל.  לחסכון  מתוכננת  המכונה 

אוטומטית לאחר 30 דקות של חוסר פעילות.

הערה: 
מחזור  מבצעת  המכונה  הכיבוי,  שלב  בזמן   -

שטיפה, במידה ומשקה קפה נחלט.
ניתן לכוון את משך הזמן בהתאם לצרכים שלכם   -

)צרו קשר עם ספק השירות(.

אחד  על  לחצו  נוספת,  פעם  המכונה  להדלקת 
ההדלקה/כיבוי  לחצן  )אם  הבקרה  בלוח  הלחצנים 
את  תבצע  המכונה  שתלחצו,  לאחר   .)"I" במצב 

מחזור השטיפה רק אם המיחם קר.

כיוון פיית המזיגה   3.5
והכוסות  הספלים  מרבית  עם  במכונה  להשתמש  ניתן 

בשוק.
ניתן לכוון את גובה פיית המזיגה כך שיתאים טוב יותר 

למידות הכוסות שבהן אתם משתמשים.

הזיזו ידנית את פיית המזיגה למעלה או למטה כדי לכוון 
את הגובה.

המיקומים המומלצים הם:
לכוסות קטנות )איור 03, עמוד 3(;  -
לכוסות גדולות )איור 05, עמוד 3(;  -

להכנת  כוסות  שתי  המזיגה  לפיית  מתחת  להניח  ניתן 
שתי כוסות קפה בבת אחת )איור 04 עמוד 3(.

HEATING UP…
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בספלים,  או  גבוהות  בכוסות  להשתמש  ברצונכם  אם 
המרבי.  הגובה  למעצור  עד  המזיגה  פיית  את  דחפו 
במצב זה תוכלו להכין רק משקה אחד בכל פעם. )איור 

06, עמוד 3(.

הערה: לפני שאתם מכינים משקה כלשהו ו/
המזיגה  פיית  את  מחזירים  אתם  כאשר  או 
נמצאת  שהיא  ודאו  שלה,  הרגיל  למיקום  בחזרה 
הנקישה  צליל  בעזרת  זאת  לדעת  ניתן  במקומה. 

קליק שמציין שהיא במקומה.

קליק!

אם לא תעשו זאת, חלק מהמשקה עלול לדלוף החוצה 
מפיית המזיגה.

הכנת קפה   3.6
כדי להכין קפה, לחצו ושחררו את:

 
" )17( לכוס אספרסו,  1   הלחצן "

או  
"  )18( לכוס קפה. הלחצן "  

מחזור הכנת הקפה יתחיל: 
לחצו על הלחצן הרצוי פעם אחת להכנת כוס קפה   

אחת.
להכנת  ברציפות  פעמיים  הרצוי  הלחצן  על  לחצו   

שתי כוסות קפה ברציפות.

אוטומטית  ומודדת  טוחנת  המכונה  הערה: 
2 כוסות קפה.  את הכמות הנדרשת להכנת 
להכנת שתי כוסות קפה המכונה מבצעת אוטומטית 

שני מחזורי טחינה ושני מחזורי הכנה.

2 בסיום מחזור קדם-ההכנה, הקפה מתחיל להימזג 
דרך פיית המזיגה.

מזיגת  בסיום  אוטומטית  נפסקת  הקפה  הכנת   3
הליך  את  לעצור  ניתן  זאת,  עם  המוגדרת.  הכמות 

.)23( " הכנת הקפה על-ידי לחיצה על הלחצן "

קפה  להכנת  מוגדרת  המכונה  הערה: 
כך,  בשל  אמיתי.  איטלקי  בסגנון  אספרסו 
הליך ההכנה עשוי להיות ארוך מכפי שאתם רגילים, 
טעמיו  מלוא  את  לפתח  לקפה  לאפשר  מנת  על 

העשירים.

ריקון מגירת הקפה הטחון   3.7
המכונה  כאשר  זו  פעולה  לבצע  יש  הערה: 

דולקת ו/או במצב 'המתנה'.

הגיעה  הטחון  הקפה  מגירת  כאשר  מציינת  המכונה 
לקיבולת המרבית שלה. 

לרוקן  שעליו  למשתמש  מודיעה  הראשונה  ההתרעה 
להשתמש  ניתן  עדיין  אך  הטחון,  הקפה  מגירת  את 

במכונה להכנת קפה; על המסך יופיע:

אם לא תרוקנו את המגירה לאחר מספר מחזורי הכנת 
קפה נוספים, המכונה תיעצר; על המסך יופיע:

EMPTY COFFEE 
GROUNDS DRAWER

במקרה כזה המכונה לא תאפשר להמשיך להכין קפה.
מגירת  את  לרוקן  יש  קפה,  להכין  להמשיך  מנת  על 

הקפה הטחון.

למיכל  הטחון  הקפה  את  ורוקנו  המגירה  את  הוציאו 
מתאים. רק כאשר על המסך יופיע:
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INSERT COFFEE
GROUNDS DRAWER

ניתן להכניס את מגירת הקפה הטחון בחזרה למכונה. 
בעת הכנסת המגירה, על המסך יופיע: 

כעת, ניתן להשתמש במכונה להכנת קפה.

הכנת קפה הפוך    3.8
במהירות  המכונה  בעזרת  הפוך  קפה  להכין  ניתן 

ובקלות בלחיצת כפתור.

סכנת כוויות! לפני הכנת הקפה יתכן שתהיה 
זרימה קלה של מים חמים. 

מיד  הקפוצ’ינטור  את  נקו  חשובה:  הערה 
חלב  להקצפת  בו  משתמשים  שאתם  לאחר 
מבחוץ  היניקה  צינורית  את  נקו   .)5.4 סעיף  )ראו 
החלקים  כל  על  תשמרו  כך,  לחה.  מטלית  בעזרת 
וללא שאריות חלב. אם מחזור זה לא  נקיים היטב 
האחרונה  הקפה  הכנת  לאחר  דקות  כ-10  יבוצע, 

המכונה תציע לכם לבצע מחזור ניקוי.

 ,08 )איור  הקדמי  מהחלק  המכסה  את  הסירו   1
עמוד 3(.

הערה: ניתן לחבר את המכסה לצד המכונה 
בעזרת המגנט המשולב.

2 הכניסו את הקפוצ’ינטור לתושבת שלו עד שהוא 
3(. בדקו שהוא  )איורים 09-10, עמוד  ינעל במקומו 

יכול לזוז.

משתמשים  שאתם  לפני  אזהרה: 
שמתואר  כפי  אותו  נקו   בקפוצ’ינטור, 

בסעיף 5.4.

מיכל  בתוך  ישירות  הנקייה  הצינורית  את  טבלו   3
החלב )איור 11, עמוד 3(.

הערה: כדי לוודא שתקבלו תוצאה טובה יותר 
בעת הכנת קפה הפוך, השתמשו בחלב קר.

4 שימו את הכוס מתחת לפיית המזיגה )איור 12, 

.)20( " עמוד 3(. לחצו על הלחצן "

5 המכונה תבצע הליך קדם-חימום למשך זמן מה.

6 בסיום הליך הקדם-חימום, המכונה תתחיל להכין 
את הקפה ההפוך.

CAPPUCCINO

ESC STOP MILK

ניתן  המוקצף.  החלב  את  תמזוג  המכונה  כעת,   7
הלחצן  על  לחיצה  על-ידי  המזיגה  הליך  את   להפסיק 

.)23( " "

8 לאחר מזיגת החלב, המכונה תכין את הקפה. ניתן 
הלחצן  על  לחיצה  על-ידי  ההכנה  הליך  את   להפסיק 

.)23( " "

CAPPUCCINO

ESC STOP COFFEE

בבית  הייתם  כאילו  על הקפה ההפוך שלכם  התענגו 
קפה.

אותו  נקו  בקפוצ’ינטור,  אחרי שאתם משתמשים   9
כפי שמתואר בסעיף 5.4.

10 הוציאו את המיכל ונקו אותו במידת הצורך.

לאטה מקיאטו  3.9
מיד  הקפוצ’ינטור  את  נקו  חשובה:  הערה 
חלב  להקצפת  בו  משתמשים  שאתם  לאחר 
מבחוץ  היניקה  צינורית  את  נקו   .)5.4 סעיף  )ראו 
החלקים  כל  על  תשמרו  כך,  לחה.  מטלית  בעזרת 
וללא שאריות חלב. אם מחזור זה לא  נקיים היטב 
האחרונה  הקפה  הכנת  לאחר  דקות  כ-10  יבוצע, 

המכונה תציע לכם לבצע מחזור ניקוי.

המכונה  בעזרת  מקיאטו  לאטה  כוס  להכין  ניתן 
במהירות ובקלות בלחיצת כפתור.

כדי להכין כוס קפה לאטה מקיאטו, בצעו את השלבים 
שמתוארים בסעיף 3.8 עד שלב 4.

להכנת  גבוהות  בכוסות  להשתמש  ממליצים  אנו   1
קפה כזה, ולהזיז את פיית המזיגה בהתאם )איור 13, 

עמוד 3(.

 )21( " 2 כאשר המכונה מוכנה, לחצו על הלחצן "
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כדי להתחיל במזיגת הלאטה מקיאטו.

3 המכונה תכין את הלאטה מקיאטו באופן אוטומטי.

אותו  נקו  בקפוצ’ינטור,  אחרי שאתם משתמשים   4
כפי שמתואר בסעיף 5.4. 

הוציאו את המיכל ונקו אותו במידת הצורך.

מזיגת מים חמים  3.10
יתכן שתהיה התזה קלה  לפני מזיגת המים 
המים  פיית  כוויה.  סכנת  חמים.  מים  של 
גבוהות  לטמפרטורות  להתחמם  עשויה  החמים 

במיוחד.

החמים  המים  לפיית  מתחת  קיבול  כלי  שימו   1
)איור 07, עמוד 3(.

" )22( כדי להתחיל במזיגת  2 לחצו על הלחצן "
מים חמים דרך הפייה.

HOT WATER

ESC STOP HOT WATER

המים  עם  הקיבול  כלי  את  קחו  המזיגה,  לאחר   3
החמים.

הערה: ניתן להפסיק את הליך ההכנה על-ידי 
.)23( " לחיצה על הלחצן "

3.11  משקאות "מיוחדים"
גם משקאות שאינם מוצגים  המכונה מתוכננת להכין 

בלוח הבקרה.

 ,)23( " הערה: לאחר לחיצה על הלחצן "
שניות,   10 תוך  משקה  אף  תבחרו  לא  אם 

המכונה תחזור בחזרה לתפריט הראשי.

" )23( כדי להיכנס לתפריט. 1 לחצו על הלחצן "

SPECIAL BEVERAGES
LONG COFFEE

HOT MILK
AMERICAN COFFEE

STEAM

)קיטור(   "STEAM" האפשרות  הערה: 
מופיעה וניתן לבחור בה רק אם היא הופעלה 

מראש על-ידי ספק השירות; אחרת, אפשרות זו לא 
זמינה.

2 הדף של משקאות "מיוחדים" יופיע על המסך.

הערה: תפריט זה מאפשר להכין רק משקה 
נוספים,  משקאות  להכנת  פעם.  בכל  אחד 

חזרו על השלבים המתוארים.

על  לחיצה  על-ידי  הרצוי  המשקה  את  בחרו   3
.)24( " " )20( או " הלחצן "

4 לאחר בחירת המשקה הרצוי, לחצו על הלחצן 
" )18( כדי להתחיל בהכנתו. "

עיינו בסעיף המתאים להכנת המשקה הרצוי. 

את  חברו  חלב,  בסיס  על  משקאות  להכנת 
כפי  אותו  ששטפתם  לאחר  הקפוצ’ינטור 

שמתואר בסעיף 5.4.

אספרסו ארוך
תכנית זו מאפשרת לכם להכין אספרסו ארוך.

" )23( כדי להיכנס לתפריט. 1 לחצו על הלחצן "

SPECIAL BEVERAGES
LONG COFFEE

HOT MILK
AMERICAN COFFEE

STEAM

)איור  המזיגה  לפיית  כוס מתאימה מתחת  שימו   2
05, עמוד 3(.

" )18( כדי להתחיל בהכנת  3 לחצו על הלחצן "
המשקה.

4 בסיום ההכנה, קחו את כוס הקפה.

הערה: ניתן להפסיק את הליך ההכנה על-ידי 
.)23( " לחיצה על הלחצן "

חלב חם
תכנית זו מאפשרת לכם להכין חלב חם.
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שתהיה  יתכן  המזיגה  לפני  כוויות!  סכנת 
התזה קלה של מים חמים. 

 ,08 )איור  הקדמי  מהחלק  המכסה  את  הסירו   1
עמוד 3(.

עד  שלו  לתושבת  הקפוצ’ינטור  כל  את  הכניסו   2
3(. בדקו  )איורים 09-10, עמוד  ינעל במקומו  שהוא 

שהוא יכול לזוז.

מיכל  בתוך  ישירות  הנקייה  הצינורית  את  טבלו   3
החלב )איור 11, עמוד 3(.

הערה: כדי לוודא שתקבלו תוצאה טובה 
יותר, השתמשו בחלב קר.

" )23( כדי להיכנס לתפריט. 4 לחצו על הלחצן "

 HOT" 24( כדי לבחור( " לחצו על הלחצן "
MILK" )חלב חם(.

SPECIAL BEVERAGES
LONG COFFEE

HOT MILK
AMERICAN COFFEE

STEAM

5 שימו כוס מתאימה מתחת לפיית המזיגה )איור 
13, עמוד 3(.

" )18( כדי  6 אשרו על-ידי לחיצה על הלחצן "
להתחיל בהכנת המשקה.

הערה: ניתן להפסיק את הליך המזיגה על-
.)23( " ידי לחיצה על הלחצן "

7 בסיום המזיגה, קחו את כוס החלב.

אחרי שאתם משתמשים בקפוצ’ינטור, נקו  
אותו כפי שמתואר בסעיף 5.4.  אם מחזור 

זה לא יבוצע, כ-10 דקות לאחר הכנת הקפה 
האחרונה המכונה תציע לכם לבצע מחזור ניקוי.

הוציאו את המיכל ונקו אותו במידת הצורך.

קפה אמריקנו 
תכנית זו מאפשרת לכם להכין קפה אמריקנו.

" )23( כדי להיכנס לתפריט. 1 לחצו על הלחצן "

" )24( כדי לבחור  2 לחצו על הלחצן "
"AMERICAN COFFEE" )קפה אמריקנו(.

SPECIAL BEVERAGES
LONG COFFEE

HOT MILK
AMERICAN COFFEE

STEAM

3 שימו כוס מתאימה מתחת לפיית המזיגה )איור 5, 
עמוד 3(.

" )18( כדי  4 אשרו על-ידי לחיצה על הלחצן "
להתחיל בהכנת המשקה.

5 בסיום ההכנה, קחו את כוס הקפה.

הערה: ניתן להפסיק את הליך ההכנה על-
.)23( " ידי לחיצה על הלחצן "

קיטור
הערה: אפשרות זו זמינה רק אם ספק 

השירות הפעיל אותה מראש.

לפני מזיגת המים יתכן שתהיה התזה קלה 
של מים חמים. סכנת כוויה. פיית הקיטור 
עשויה להתחמם לטמפרטורות גבוהות במיוחד.

תכנית זו מאפשרת לכם למזוג קיטור כדי לחמם את 
המשקאות ישירות בתוך הכוס/כלי הקיבול.

" )23( כדי להיכנס לתפריט. 1 לחצו על הלחצן "

" )24( כדי לבחור  2 לחצו על הלחצן "
"STEAM" )קיטור(.

SPECIAL BEVERAGES
LONG COFFEE

HOT MILK
AMERICAN COFFEE

STEAM

3 שימו כלי קיבול מתאים מתחת לפיית המזיגה 
)איור 5, עמוד 3(.

" )18( לאישור. 4 לחצו על הלחצן "

5 המכונה תחמם את המערכת. לאחר הגעתה 
לטמפרטורה הדרושה, הליך מזיגת הקיטור יחל.
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6 לסיום הליך מזיגת הקיטור, לחצו על הלחצן  

.)23( " "

לאחר השימוש, נקו את פיית הקיטור בעזרת מטלית 
לחה, במידת הצורך

שימוש במכונה בעזרת אשראי   4
הערה: ספק השירות יכול להפעיל ולבטל 

את האפשרות הזו.

המכונה מתוכננת לשלוט בהכנת המשקאות בעזרת 
מערכת אשראי. מספר המשקאות על בסיס קפה 

שניתן להכין מוגבל לכמות האשראי שניתנת על-ידי 
ספק השירות. 

כאשר האשראי נגמר, לא ניתן להמשיך להכין 
משקאות על בסיס קפה.

כמות האשראי שנותרה מוצגת לפני כל פעם 
שמתחילים להכין משקה.

הערה: מזיגת מים חמים, חלב חם וקיטור 
אינה כרוכה באשראי וניתן לעשות זאת בכל 

עת, כל עוד יש מים במיכל.

כל ספק שירות מחליט בעצמו כיצד לשלוט בהענקת 
וטעינת האשראי כדי שיהיה ניתן להשתמש במכונה.

ניקיון ותחזוקה  5

בגלל שחלק מחלקי המכונה נוגעים במים ובקפה 
במסגרת השימוש הרגיל, חשוב לנקות את המכונה 

לעיתים קרובות. 

אם לא תעשו זאת, בסופו של דבר המכונה תפסיק 
לעבוד כמו שצריך ועלות התיקון לא תהיה מכוסה 

במסגרת האחריות.

אזהרה! לפני שמבצעים כל פעולת תחזוקה 
ו/או ניקיון, כבו את המכונה, נתקו אותה 

משקע החשמל והמתינו עד שהיא תתקרר.

אלא אם מצוין אחרת, יש לנקות את כל החלקים שלא 
ניתנים להוצאה ואת המכונה עצמה רק בעזרת מים 
קרים או פושרים וכן ספוג רך שאינו שורט ומטלית 

לחה.

ניתן לנקות את המכונה רק כאשר היא קרה   •
ומנותקת מהחשמל.

השתמשו במטלית רכה ולחה כדי לנקות את   •
המכונה.

אין להשתמש בהתזת מים ישירות על המכונה.  •
אין לטבול את המכונה במים או להכניס את אחד   •

מחלקיה למדיח כלים.
אין להשתמש בחפצים חדים או בכימיקלים חזקים   •

)כגון ממיסי שומנים( לניקויה.
אין לייבש את המכונה ו/או את חלקיה במיקרוגל   •

ו/או כל תנור אחר.
יש גישה נוחה לכל החלקים שאותם צרך לנקות   •

כך שאין צורך להשתמש בכלים.
ביצוע תחזוקה וניקיון מפעם לפעם תשמור על   •
המכונה במצב טוב למשך זמן רב וכן בהתאם 

לתקני ההיגיינה המקובלים.

אזהרה! בכל מקרה שהוא, יש לנקות את 
המכונה ואת חלקיה לפחות פעם בשבוע.

יש לנקות ולשטוף את המכונה ואת חלקיה 
לאחר תקופה של חוסר שימוש.

ניקוי פיית המים החמים / הקיטור  5.1
יש לנקות חיצונית את פיית המים החמים / הקיטור 

עם מטלית לחה לאחר כל שימוש ובכל מקרה, לפחות 
פעם בשבוע.

אזהרה! לפני ביצוע פעולה זו ודאו שהפייה 
קרה. סכנת כוויות!
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ניקוי מגירת הקפה הטחון  5.2

ולנקות את מגירת הקפה הטחון בכל פעם  יש לרוקן 
עיינו  זו,  פעולה  לבצע  כדי  זאת.  מציינת  שהמכונה 

בסעיף 3.7.

ניקוי מגש האגירה  5.3
רוקנו ונקו את מגש האגירה בכל יום. בצעו פעולה זו 

גם כאשר המצוף עולה.

ניקוי הקפוצ’ינטור   5.4
)לאחר כל שימוש(  

לאחר  הקפוצ’ינטור  של  ניקוי  אי  אזהרה! 
שימוש בחלב עלול לגרום להתרבות חיידקים 

אשר יזיקו למשתמשים.

יש לשטוף ולנקות את הקפוצ’ינטור בכל שימוש.
הפעולה  שימוש,  כל  ואחרי  לפני  אותו  תנקו  לא  אם 

התקינה של המכונה עלולה להיפגע.

שתהיה  יתכן  המזיגה  לפני  כוויות!  סכנת 
התזה קלה של מים חמים. 

בצעו הליך שטיפה קצר כפי שמתואר להלן:

1 ודאו שהקפוצ’ינטור השלם, על כל חלקיו, מוכנס 
כראוי )איור 10, עמוד 3(.

2 טבלו את צינורית היניקה בקנקן המכיל מים נקיים 
)איור 11, עמוד 3(.

3 שימו כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה )איור 12, 
עמוד 3(.

 " " הלחצן  על  לחצו  דולקת,  המכונה  כאשר   4
 .)24(

REPLACE MILK CONTAINER
WITH ANOTHER ONE WITH

FRESH WATER

CAPPUCCINATORE CLEANING

YESNO

את  להתחיל  כדי   )18(  " " הלחצן  על  לחצו   5
מחזור ניקוי הקפוצ’ינטור.

שלב,  בכל  מהמחזור  לצאת  כדי  הערה: 
.)23( " לחצו על הלחצן "

המכונה תחמם את המערכת. 6

CAPPUCCINATORE CLEANING

PLEASE WAIT …

STOP CLEANING

שטיפה  מחזור  תבצע  המכונה  החימום,  בסיום 
לקפוצ’ינטור. המתינו לסיום המחזור.

על הלחצנים הצדדיים  לחצו  בסיום המחזור,  רק   7
והוציאו את הקפוצ’ינטור.

 ,08 )איור  למכונה  המכסה  את  בחזרה  החזירו   8
עמוד 3(.
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את  להוציא  מומלץ  חשובה:  הערה 
אינו  הוא  כאשר  מהמכונה  הקפוצ’ינטור 

בשימוש, על מנת לשמור עליו נקי.

9 הוציאו את צינורית היניקה מהקפוצ’ינטור.

10 הוציאו את טבעת האטימה מהקפוצ’ינטור.

11 סובבו והרימו את המכסה של הקפוצ’ינטור ונתקו 
אותו מגוף הקפוצ’ינטור.

2
1

12 הוציאו את השסתום מהקפוצ’ינטור.

13 הוציאו את חיבור צינורית היניקה מהקפוצ’ינטור.

14 שטפו את החלקים במים זורמים. 
ודאו שהסרתם את כל שאריות/משקעי החלב.

 
החלקים  את  מחדש  הרכיבו  השטיפה,  בסיום   15

בסדר הפוך מהסדר שבו פירקתם אותם.
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אזהרות והתרעות המכונה  6
בפרק זה מתוארות כל הודעות ההתרעה שהמכונה מציגה למשתמש, וכן הפעולות שניתן ו/או חובה 

לעשות.

כיצד לנקות את ההודעההודעת העזרה שמופיעה

CLOSE
SIDE DOOR

כדי להחזיר את המכונה לפעולה, סגרו את דלת השירות.

INSERT DRIP TRAY
שימו את מגש האגירה בתוך התושבת שלו )איור 13 - עמוד 2(.

INSERT COFFEE
GROUNDS DRAWER

שימו את מגירת הקפה הטחון בתוך התושבת שלה )איור 14 - 
עמוד 2(.

INSERT GROUP
COMPARTMENT DRAWER

שימו את מגירת מכלול התאים בתוך התושבת שלה )איור 26 - 
עמוד 2(.

CLOSE
HOPPER DOOR

סגרו או שימו נכון את המכסה הפנימי של משפך פולי הקפה כדי 
שתוכלו להכין את אחד מהמשקאות. 

REFILL
WATER TANK

הוציאו את המיכל ומלאו אותו במי שתייה נקיים.

INSERT BREW GROUP

הכניסו את מכלול ההכנה לתוך התושבת שלו.

INSERT
CAPPUCCINATORE

כדי לבצע את הפעולה שבחרתם צריך להשתמש בחלב. הכניסו את 
הקפוצ’ינטור לתוך המכונה כפי שמפורט במדריך.

INSERT VALVE INTO
CAPPUCCINATORE

כדי לבצע את הפעולה שבחרתם צריך להשתמש בחלב. הכניסו 
את השסתום של הקפוצ’ינטור שאותו הוצאתם קודם, כפי שמתואר 

במדריך )ראו שלב 12 - סעיף 5.4(.
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כיצד לנקות את ההודעההודעת העזרה שמופיעה

ADD COFFEE

מלאו את משפך פולי הקפה בפולי קפה.

יש לבצע מחזור להסרת האבנית מהמכונה.
כאשר הודעה זו מופיעה, עדיין אפשר להשתמש במכונה, אך ייתכן 

שהיא לא תפעל כמו שצריך.
נזקים שיגרמו בגלל אי הסרת האבנית מהמכונה אינם מכוסים 

במסגרת האחריות.

יש להחליף את מסנן המים של המכונה "Intenza" במסנן חדש. 
צרו קשר עם ספק השירות.

המכונה מזכירה לכם שלאחר מספר מחזורים צריך לרוקן את 
מגירת הקפה הטחון )ראו סעיף 3.7(.

הודעה זו אינה מונעת מהמכונה להכין משקאות נוספים.

EMPTY COFFEE 
GROUNDS DRAWER

הוציאו את מגירת הקפה הטחון ורוקנו את הקפה הטחון למיכל 
מתאים.

 הערה: יש לרוקן את מגירת הקפה הטחון רק כאשר המכונה 
מבקשת לעשות זאת וכאשר המכונה דולקת ו/או במצב 

'המתנה'. אם תרוקנו את מגירת הקפה הטחון כאשר המכונה 
כבויה, המכונה לא תקלוט את פעולת הריקון.

אור אדום מהבהב. המכונה במצב 'המתנה'.

ניתן לשנות את ההגדרות של מצב 'המתנה' )צרו קשר עם ספק 
השירות(.

.)25(  " לחצו על הלחצן "

RESTART TO SOLVE

אירע אירוע שבגללו צריך להפעיל מחדש את המכונה. רשמו את 
הקוד )E xx( שמופיע בתחתית המסך.

כבו את המכונה, המתינו במשך 30 שניות והפעילו אותה מחדש. 
אם הבעיה לא נפתרה, צרו קשר עם מוקד השירות.

DESCALING
NEEDED.

DESCALE?

DESCALING

YESNO

אם מסך זה מופיע לאחר שהפעלתם את המכונה, פירוש הדבר 
שצריך להפעיל מחזור להסרת האבנית.

צרו קשר עם ספק השירות.
אנו מזכירים לכם כי נזקים שיגרמו בגלל אי הסרת האבנית 

מהמכונה אינם מכוסים במסגרת האחריות.
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שינוע   7
ואחסון  

מומחה  טכנאי  או  השירות  ספק  ורק  אך 
רשאים לבצע את כל הפעולות שמתוארות 
רצף  פי  על  לפעול  ובאחריותם   ,7 בפרק 
הפעולות המתואר ולהשתמש באמצעים המתאימים 

כדי לעמוד בכל תקנות הבטיחות החלות.

שינוע  7.1
במהלך השינוע וההובלה, יש לשמור על המכונה במצב 
האריזה.  גבי  על  שמודפסות  להנחיות  בהתאם  אנכי 
יש לנקוט בתשומת לב מרבית במהלך הרמת והנחת 

המכונה. אין לנער את המכונה.

שאף  ודאו  המכונה  ושינוע  הרמת  בזמן 
אחד אינו עומד בסביבה. בתנאים קשים יש 
כל  על  לפקח  תפקידו  אשר  מתאים  אדם  להקצות 

התנועות.

אחסון  7.2
יש לאחסן את המכונה בהתאם לתנאים הבאים:

טמפרטורה מזערית: מעל 4° צלזיוס  -
טמפרטורה מרבית: מתחת 40° צלזיוס  -

לחות מרבית: מתחת 95%  -

המכונה ארוזה בתוך אריזת קרטון וקלקר. 

המוצר  של  הכולל  משקלו  בשל  אזהרה! 
בערימה  המכונה  את  לערום  אין  הארוז, 
המכונה  את  לאחסן  יש  יחידות.  משלוש  הגבוהה 
באריזתה המקורית, במקום נטול רטיבות ו/או אבק.

התקנה   8
מומחה  טכנאי  או  השירות  ספק  ורק  אך 
רשאים לבצע את כל הפעולות שמתוארות 
רצף  פי  על  לפעול  ובאחריותם   ,8 בפרק 
הפעולות המתואר ולהשתמש באמצעים המתאימים 

כדי לעמוד בכל תקנות הבטיחות החלות.

תקנות בטיחות   8.1
קראו בעיון את כלל מדריך ההוראות.  •

יש לחבר את המכונה לאספקת החשמל בהתאם   •
במדינה שבה המכונה  לתקנות הבטיחות שחלות 

בשימוש.
יש לחבר את המכונה לרשת מי השתייה )במכונות   •
לתקנות  בהתאם  המים(  לרשת  המחוברות 
הבטיחות שחלות במדינה שבה המכונה בשימוש.

על שקע החשמל שאליו מחוברת המכונה:  •
להתאים לסוג התקע של המכונה;   -

הלוחית  על  שרשומים  הנתונים  לכלל  להתאים   -
שבתחתית המכונה;

להיות מחובר למערכת הארקה טובה.  -
יש לשמור על הדברים הבאים לגבי כבל החשמל:  •

יבוא במגע עם כל סוג שהוא  יש להקפיד שלא   -
של נוזלים: סכנת התחשמלות ו/או שריפה;

עם  מגע  ו/או  הימחצות  מפני  עליו  להגן  יש   -
משטחים חדים;

אין להשתמש בו להזזת המכונה;  -
אין להשתמש בו אם הוא פגום;  -

אין להשתמש בו עם ידיים לחות או רטובות;  -
אין ללפף אותו כאשר המכונה בשימוש;  -

אין לנסות ולשנות אותו.  -
אם כבל החשמל פגום, על היצרן או מוקד השירות,   •

או כל אדם אחר בעל הסמכה זהה, להחליפו.
אסור:  •

להתקין את המכונה באופן שונה מכפי שמתואר   -
בפרק 8 או בסביבה חיצונית.

משתמשים  שבו  באזור  המכונה  את  להתקין   -
בזרמי מים.

להשבית את אמצעי הבטיחות שמותקנים על-ידי   -
היצרן.

בקרבת  חיצונית,  בסביבה  במכונה  להשתמש   -
חומרים דליקים ו/או נפיצים.

הקלקר  הפלסטיק,  שקיות  את  להשאיר   -
המסמרים וחומר אריזה נוספים בהישג ידם של 

ילדים, כיוון שהם מסוכנים להם.
לאפשר לילדים לשחק בקרבת המכונה.  -

להשתמש בחלקי חילוף שאינם מומלצים על-ידי   -
היצרן.

לבצע שינויים טכניים במכונה.  -
לטבול את המכונה בנוזל מסוג שהוא.  -

לשטוף את המכונה בעזרת התזת מים.  -
להשתמש במכונה בכל אופן השונה מהמתואר   -

במדריך זה.
מכשירים  גבי  על  המכונה  את  להתקין   -

אחרים. 
להשתמש במכונה בסביבה נפיצה או מסוכנת,   -
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או בעלת ריכוז גבוה של חלקיקי אבק או חומרים 

שמנוניים באוויר.
להשתמש במכונה בסביבה בעלת סכנת שריפה.  -
שהיא  משקאות  למזוג  כדי  במכונה  להשתמש   -

אינה מיועדת להכין.
משקע  מנותק  שהתקע  ודאו  המכונה,  ניקוי  לפני   •
ו/או  דלקים  בעזרת  אותה  לשטוף  אין  החשמל; 

חומרים ממסים כלשהם. 
)כגון  חימום  מכשירי  לצד  המכונה  את  להניח  אין   •

תנורים או רדיאטורים(.
במקרה של שריפה, השתמשו במטפי דו תחמוצת   •
במטפי  או  במים  להשתמש  אין   .)CO2( הפחמן 

אבקות.

עצירת פעולות  8.2
ניתן לעצור את המכונה על-ידי לחצן ההדלקה/כיבוי.

רשימת אביזרים כלולים  8.3
מדריך: הוראות השימוש במכונה.

קצרה  בדיקה  המים:  של  הקשיות  לרמת  בדיקה 
בפועל לשם הכנת  לקביעת רמת הקשיות של המים 
משקאות; חשוב לבצע בדיקה זו כדי להגדיר את רמת 

קשיות המים במכונה.

השירות:  תא  ולדלת  המים  למיכל  גישה  מפתח 
מפתח זה מונע גישה של אנשים לא מורשים למיכל 

המים ולמכלול ההכנה.

מברשת ניקוי לניקוי שאריות קפה טחון מתא השירות.

כבל חשמל לחיבור המכונה לאספקת החשמל.

טיפול  במסגרת  ההכנה  מכלול  לשימון  סיכה  שמן 
תקופתי )ראו סעיף 10.6(.

מפתח ביטול נעילת הבטיחות 
של הדלת:  מאפשר לבטל את 

נעילת הבטיחות של הדלת 
)איור 6, עמוד 2( כדי לכוון את 

מטחנת הקפה. )ראו סעיף 
.)8.16

כאשר  גם  זה  במפתח  להשתמש  ניתן 
עשויות  שלכם  שהידיים  כך  פתוחה,  הדלת 
לגעת במכלול ההכנה בזמן שהוא בתנועה: סכנת 
השירות  ספק  או  מומחה  טכנאי  רק  הימחצות. 
רשאים להשתמש במפתח זה. אסור להשתמש בו 

לכל מטרה אחרת.

שמצטברת  האבנית  להסרת  אבנית  הסרת  תמיסת 
על מעגלי המים כחלק מהשימוש הרגיל במכונה.

מהמים  לוואי  טעמי  לסינון   "Intenza+" מים  מסנן 
מסייע  זה  מסנן  המים.  של  הקשיות  רמת  והפחתת 

לשפר את השימוש במכונה.
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מכלול-תושבת  8.4
אין להתקין את המכונה בסביבה חיצונית או 
באזור שבו משתמשים בזרמי מים או קיטור.

הפרעות  שיוצרים  מגנטיים  שדות  נוכחות 
בקרבת מכשירי חשמל עלולה לגרום לתקלות 
בבקרות האלקטרוניים של המכונה. בטמפרטורות 
הפנימיים  החלקים  צלזיוס  ל-0°  המתקרבות 
המכילים מים עשויים לקפוא. אין להשתמש במכונה 

בתנאים אלה.

כדי לשמור על פעולה תקינה וטובה של המכונה, יש 
לפעול בהתאם להמלצות הבאות:

טמפרטורת החדר: בין 10° צלזיוס ל- 40° צלזיוס;  •
רמת לחות מרבית: 90%;  •

יש להכין את האתר כראוי להתקנת המכונה;  •
יש להתקין את המכונה על משטח ישר, מוצק ויציב   •

עם שיפוע מרבי של 2°;
יש להתקין את המכונה במקום מואר, מאוורר ונקי   •

ועם גישה נוחה לשקע החשמל.

פנויה  ולתקע  יש לשמור על הגישה למכונה 
על מנת לאפשר למשתמשים להגיע אליהם 

ולעזוב את האזור מיד במידת הצורך.

באיור הבא מוצגים מרווחי הגישה הנדרשים:
ללוח המקשים בחזית המכונה   •

ליחידות השירות במקרה של תקלה.  •

ב-2  הארוזים  חלקים  מ-2  מורכבת  המכונה 
לאיור  בהתאם  להרכיבם  ויש  שונות  אריזות 

בסעיף 8.6.

לאחר הנחת קופסת האריזה בקרבת מיקום ההתקנה, 
המשיכו בהתאם לשלבים הבאים:

השינוע  במהלך  נפתחה  לא  שהקופסה  ודאו   •
ושהאריזה המקורית שלמה וסגורה;

פתחו את הקופסה;  •
בדקו את המצב ואת דגם המכונה;  •

שמצורפת  האביזרים  שקית  תכולת  את  בדקו   •
למכונה )ראו סעיף 8.3 "רשימת אביזרים כלולים"(;

הוציאו את המכונה מאריזתה המקורית;  •
הוציאו את שאר חומרי האריזה מהמכונה;  •

המיועד  באזור  אותה  ושימו  המכונה  את  הרימו   •
להתקנתה.

השלכת האריזה  8.5
חומרי  את  להפריד  מומלץ  האריזה  פתיחת  לאחר 
לתקנות  בהתאם  ולהשליכם  לסוגם  בהתאם  האריזה 

החלות במדינתכם.

לצורך  הקופסה  על  לשמור  ממליצים  אנו 
שינוע או העברת המכונה בעתיד.

התקנת בסיס המיכל  8.6
יש להתקין את המכלים שבבסיס המכונה לפני תחילת 

השימוש בה.

מכלול  מגירת  ואת  האגירה  מגש  את  הוציאו   1
התאים כדי שתוכלו להתקין את המכלים.

2 פתחו את דלת השירות בעזרת המפתח הכלול.
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מהידית  אותו  משכו  ההכנה:  מכלול  את  הוציאו   3
 .»PRESS« ולחצו על הלחצן

הפנימית  המגירה  של  הפנימי  החלק  את  הרימו   4
ושחררו את נעילת המגירה.

הברגים  בעזרת  המגירות  עם  הבסיס  את  קבעו   5
הכלולים.

בדקו   הרכיבים:  את  כראוי  ליישר  הקפידו 
אותם.

הרכיבים  את  מחדש  חברו  המכלים,  התקנת  לאחר 
וסגרו את הדלת. חברו את מגירת מכלול התאים ואת 

מגש האגירה.

פתיחת המכסה העליון  8.7
את  למלא  מנת  על  העליון  המכסה  את  להוציא  יש 
המכלים. המכסה הוא אמצעי בטיחות שמאפשר גישה 

רק לאנשים המורשים.

המפתח  בעזרת  המכסה  נעילת  את  שחררו   1
המיוחד הכלול והוציאו אותו.

2 לאחר שחרור הנעילה, הרימו את המכסה והסירו 
אותו.

פולי  משפך  ואת  המים  מיכל  את  למלא  ניתן  כעת 
הקפה.
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מילוי מיכל המים  8.8
לפני הדלקת המכונה, יש למלא את מיכל המים במי 

שתייה נקיים.

בפעם  במכונה  השימוש  לפני  אזהרה! 
הראשונה, שטפו היטב את מיכל המים.

יש למלא את מיכל המים אך ורק במי שתייה נקיים, 
שכן מים חמים, מים מוגזים או נוזלים אחרים יפגעו 

במכונה.

1 הסירו את מכסה הבטיחות כפי שמתואר בסעיף 
.8.7

2 הסירו את המכסה.

הידיות  בעזרת  אותו  הרימו   - המיכל  את  הוציאו   3
הפנימיות.

מבלי  נקיים  במים  אותו  ומלאו  המיכל  את  4 שטפו 
 .)MAX( לעבור את סימון הגובה המרבי במיכל

התושבת  לתוך  בחזרה  המים  מיכל  את  הכניסו   5
וחברו בחזרה את המכסה. 

מילוי משפך פולי הקפה  8.9
כמות  מכיל  שהמשפך  בדקו  המכונה,  הדלקת  לפני 

מספיקה של פולי קפה. 

ורק פולי קפה לתוך  יש להכניס אך  אזהרה! 
משפך פולי הקפה. קפה טחון, נס קפה או כל 

דבר אחר עלול לפגוע במכונה.

1 הסירו את המכסה של משפך פולי הקפה.

הערה: המשפך עשוי לכלול אמצעי בטיחות  
שונה בהתאם לתקנות החלות במדינה שבה 

המכונה בשימוש.
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2 שפכו באטיות את פולי הקפה לתוך המשפך.

אם מיכל המים אינו מחובר, ודאו שפולי קפה  
במידה  המיכל.  של  התא  לתוך  נופלים  לא 

והם כן, הוציאו אותם כדי למנוע תקלות.

3 חברו מחדש את המכסה של משפך פולי הקפה.

סגירת המכסה העליון  8.10
יש  הרגיל,  השימוש  ובמהלך  מחדש  מילוי  לאחר 
ונעול  במקומו  העליון  הבטיחות  מכסה  על  לשמור 
בעזרת המפתח המיוחד, על מנת למנוע את גישתם 

של אנשים לא מורשים.

אותו  שימו   ,)1( העליון  המכסה  את  לנעול  כדי   1
וסגרו אותו בעזרת המפתח המיוחד שנכלל.

החיבורים החשמליים  8.11
רשאים  השירות  ספק  או  מומחה  טכנאי  רק 

לבצע פעולה זו.

התואם  חד-פאזי  מתח  עם  לעבוד  מיועדת  המכונה 
לדירוג שרשום על לוחית הזיהוי )ראו סעיף 1.4 "סימני 

הזיהוי של המכונה"(.
ההדלקה/ שלחצן  ודאו  לחשמל,  המכונה  חיבור  לפני 

כיבוי נמצא במצב "0".
המכונה  חיבור  על  ואחראי  את  מבצע  השירות  ספק 

לחשמל.
הראשית  החשמל  לאספקת  המכונה  את  לחבר  יש 

בעזרת התקע שמחובר לכבל החשמל, בהתאם:
לחוקים והתקנות החלים במקום ובשעת ההתקנה;  •
שבצד  הטכני  המפרט  בלוחית  המופיע  למידע   •

המכונה.

אזהרה: יש לשמור על גישה נוחה למשתמשים 
המכונה,  מחוברת  שאליו  החשמל  שקע  אל 
על מנת שיוכלו לנתק את המכונה מהחשמל בקלות 

במידת הצורך.

אסור:
להשתמש בכבל מאריך מסוג כלשהו.  •

להחליף את התקע המקורי.  •
להשתמש במתאמים.  •

הגדרת השפה )בעת השימוש(   8.12
הראשון(

בהדלקה הראשונה של המכונה, תתבקשו לבחור 
ולשמור את השפה הרצויה להצגת ההודעות. 

כך תוכלו להתאים את המשתנים של המשקאות 
למשתנים המקובלים במדינה שבה המכונה בשימוש. 

LANGUAGE
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS

1 בחרו את השפה הרצויה על-ידי לחיצה על הלחצן 
.)20( " " )24( או " "

"  )18( כדי לשמור את  2 לחצו על הלחצן "
השפה.

3 המכונה תתחיל בחימום המערכת.
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לאחר  הראשון,  השימוש  בעת  הערה: 
שתהליך החימום יסתיים, המכונה תכין את 
המעגל לפעולה ותבצע מחזור שטיפה של המעגלים 
הפנימיים. במסגרת תהליך זה כמות קטנה של מים 

נמזגת. המתינו עד שהמחזור יסתיים.

שימוש ראשון לאחר תקופה ממושכת  8.13
של חוסר פעילות  

לקבלת האספרסו המושלם: שטפו את מעגלי הקפה 
אם אתם משתמשים במכונה בפעם הראשונה לאחר 

תקופה ממושכת של חוסר פעילות.

הכנת  על  לשמור  לכם  יאפשרו  אלו  פשוטות  פעולות 
קפה מצוין. חובה לבצע אותן:

בעת ההדלקה הראשונה של המכונה; א( 
כאשר המכונה נשארת ללא שימוש במשך תקופה  ב( 

ארוכה )יותר משבועיים(.

ומלאו  אותו  ושטפו  רחצו  המים,  מיכל  את  רוקנו   1
אותו במים נקיים )ראו סעיף 8.8(.

2 שימו כלי קיבול גדול מתחת לפיית המזיגה )איור 
05, עמוד 3(.

"כדי להתחיל בהליך ההכנה. 3 לחצו על הלחצן "

 ,10 )איור  פיית המזיגה  4 המכונה תכין קפה דרך 
עמוד 2(. המתינו עד שההליך יסתיים ורוקנו את כלי 

הקיבול.

5 חזרו על הפעולות משלב 2 ועד לשלב 4 במשך 3 
פעמים, ולאחר מכן עברו לשלב 6.

החמים  המים  לפיית  מתחת  קיבול  כלי  שימו   6
)איור 07, עמוד 3(.

"  )22( כדי להתחיל במזיגת  7 לחצו על הלחצן "
מים חמים.

8 בסיום הליך מזיגת המים החמים, רוקנו את כלי 
הקיבול.

כעת, ניתן להשתמש במכונה.

מדידת וכיוון רמת הקשיות של המים  8.14
כדי  המים  של  הקשיות  רמת  את  למדוד  חשוב 
את  ולקבוע   "INTENZA+" במסנן  נכון  להשתמש 

תדירות הסרת האבנית מהמכונה.

1 שטפו את מקלון בדיקת רמת הקשיות של המים 
- שנכלל יחד עם המכונה - במים במשך שנייה אחת.

רק  ניתן להשתמש במקלון הבדיקה  הערה: 
פעם אחת.

ועיינו  צבעם  את  משנים  ריבועים  כמה  בדקו   2
בטבלה.

 

רמת קשיות 4

רמת קשיות 3

רמת קשיות 2

רמת קשיות 1

בכיווני  שמצוינות  להגדרות  תואמים  המספרים   3
המכונה הבאים.

רמת קשיות 4 )קשה( 
רמת קשיות 3 )בינונית(

רמת קשיות 2 )רכה(
רמת קשיות 1 )רכה מאוד(

4 עברו למצב התכנות כפי שמתואר בסעיף 9.1.

MENU
CREDITS MENU

BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

 "MACHINE MENU" האפשרות  לבחירת   5
.)24( " )תפריט המכונה(, לחצו על הלחצן  "
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MENU

CREDITS MENU
BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 6 לחצו על הלחצן "

MACHINE MENU
GENERAL MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE

" )24( עד שניתן לבחור את  7 לחצו על הלחצן "
האפשרות "WATER MENU" )תפריט מים(.

MACHINE MENU
GENERAL MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 8 לחצו על הלחצן "

WATER MENU
HARDNESS
WATER NET

ENABLE FILTER
ACTIVATE FILTER

" )18( כדי להיכנס לתפריט  9 לחצו על הלחצן "
"HARDNESS" )רמת קשיות(.

רגילים  כיוונים  עם  מגיעה  המכונה  הערה: 
המתאימים למרבית סוגי השימוש.

HARDNESS
1
2
3
4

10 לחצו על:
" )24( כדי להגדיל את הערך הלחצן "  

או  
" )20( כדי להקטין את הערך הלחצן "  

השינוי  לאישור   )18(  " " הלחצן  על  לחצו   11
שנבחר.

לאחר כיוון רמת הקשיות של המים, התקינו את המסנן 

)+INTENZA( כפי שמתואר בסעיף הבא. לאחר מכן, 
צאו מדף התכנות כפי שמתואר בסעיף 9.2.

 "INTENZA+" מסנן המים  8.15
ועל  המים מהווים מרכיב חיוני בהכנת אספרסו טוב, 
כך,  לשם  בדיוק  מקצועית.  בצורה  אותם  לסנן  יש  כן 
IN-+ המים  מסנן  את  כוללות   Saeco של  המכונות 
והטכנולוגיה  זה  במסנן  להשתמש  קל   .TENZA
המתוחכמת שלו יעילה במניעת הצטברות אבנית. כך, 
תשמרו על מים מושלמים בכל עת ותעניקו לאספרסו 

שלכם ארומה חזקה יותר בהרבה.

 "INTENZA+" ניתן להתקין את מסנן המים
רק אם המכונה אינה מחוברת לרשת המים.

בכל   האבנית  הסרת  מסנן  את  להחליף  יש 
הסרת  לפני  זאת.  מציינת  שהמכונה  פעם 
ממיכל  האבנית  הסרת  מסנן  את  הוציאו  האבנית, 

המים.

חשוב למדוד את רמת הקשיות של המים כדי  
 "INTENZA+" להשתמש נכון במסנן המים

ולקבוע את תדירות הסרת האבנית מהמכונה.

יש  מאריזתו.   "INTENZA+" המסנן  את  הוציאו   1
להגדיר את המסנן בהתאם למדידת רמת הקשיות של 

המים שביצעתם. 

המים  של  הקשיות  רמת  בדיקת  במקלון  השתמשו 
שכלול יחד עם המכונה. הגדירו את "מערכת הארומה 
)ראו סעיף  כפי שמוגדר על אריזת המסנן   "Intenza

.)8.14

מים רכים  = A
מים קשים )רגיל(  = B

מים קשים במיוחד  = C
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2 טבלו את מסנן המים "+INTENZA" לאורך במים 
ולחצו  מעלה(  כלפי  מכוון  שלו  הפתח  )כאשר  קרים 
בעדינות על הצדדים שלו על מנת לשחרר את בועות 

האוויר.

3 עברו למצב התכנות כפי שמתואר בסעיף 9.1.
MENU

CREDITS MENU
BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

 "MACHINE MENU" האפשרות  לבחירת   4
.)24( " )תפריט המכונה(, לחצו על הלחצן  "

MENU
CREDITS MENU

BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 5 לחצו על הלחצן "

MACHINE MENU
GENERAL MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE

" )24( עד שניתן לבחור את  6 לחצו על הלחצן "
האפשרות "WATER MENU" )תפריט מים(.

MACHINE MENU
GENERAL MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 7 לחצו על הלחצן "

" )24( עד שניתן לבחור את  8 לחצו על הלחצן "
האפשרות "ACTIVATE FILTER" )הפעל מסנן(.

WATER MENU
HARDNESS
WATER NET

ENABLE FILTER
ACTIVATE FILTER

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 9 לחצו על הלחצן "

ACTIVATE FILTER?

ACTIVATE FILTER

YESNO

הערה: כדי לצאת מהתהליך, לחצו על הלחצן 
.)23( " "

" )18( כדי להמשיך. 10 לחצו על הלחצן "

INSERT FILTER.
FILL THE TANK

ACTIVATE FILTER

אותו.  ורוקנו  מהמכונה  המים  מיכל  את  הוציאו   11
אותו  ושמרו  מהמיכל  הקטן  הלבן  המסנן  את  הוציאו 

במקום יבש ומוגן מאבק.

12 הכניסו את המסנן לתוך המיכל הריק. לחצו עליו 
עד למעצור.
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13 מלאו את המיכל במי שתייה נקיים והכניסו אותו 
למכונה.

הכנסת  לאישור   )18(  " " הלחצן  על  לחצו   14
המסנן החדש.

EMPTY DRIP TRAY

ACTIVATE FILTER

13, עמוד  )איור  ורוקנו את מגש האגירה  15 הוציאו 
מחדש  אותו  חברו  ריק,  האגירה  מגש  כאשר   .)2
" )18( לאישור שההליך  למכונה ולחצו על הלחצן "

הסתיים.

PLACE A CONTAINER
UNDER THE

WATER SPOUT

ACTIVATE FILTER

16 שימו כלי קיבול גדול מתחת לפיית המים החמים 
)איור 07, עמוד 3(.

" )18( לאישור.  17 לחצו על הלחצן "

המתינו עד שהמכונה תפסיק למזוג את כמות המים 
הנחוצה להפעלת המסנן.

ACTIVATE FILTER

בסיום המחזור, הסירו את כלי הקיבול ששמתם קודם 
לכן מתחת לפיית המים החמים.

הערה: בסיום ההליך, המסך ישוב אוטומטית 
לדף של הכנת המשקה. אם מסנן המים אינו 
שהוצאתם  הקטן  הלבן  המסנן  את  הכניסו  זמין, 

קודם )ראו שלב 11( לתוך המיכל.

8.16  כיוון מטחנת הקפה
ו/או נס קפה  אזהרה! אל תשפכו קפה טחון 
אף  תשפכו  אל  הקפה.  פולי  משפך  לתוך 
חומר שאינו פולי קפה לתוך המשפך. מטחנת הקפה 
על  מסוכנים.  להיות  שעלולים  נעים  חלקים  כוללת 
כן, אין להכניס לתוכה אצבעות ו/או חפצים אחרים. 
כבו את המכונה על-ידי לחיצה על לחצן ההדלקה/
כיבוי ונתקו את התקע משקע החשמל לפני שאתם 
מבצעים כל סוג של פעולה בתוך משפך פולי הקפה. 

ניתן לכוון קלות את מטחנת הקפה על מנת להתאים 
אותה לסוג הקפה שבו אתם משתמשים. לביצוע כיוון 
כלשהו, השתמשו בידית שנמצאת על הדופן הפנימית 

של תא השירות של המכונה.

1 הדליקו את המכונה ופתחו את דלת תא השירות 
בעזרת המפתח המתאים.

על-ידי הכנסת  מיקרו-מפסק הבטיחות  נתקו את   2
המפתח כפי שמוצג באיור.

אזהרה! ביטול מיקרו-מפסק הבטיחות טומן 
בחלקים  לגעת  יכול  אשר  למשתמש  סכנה 
רכיב  את  בחזרה  הפעילו  המכונה.  של  הנעים 

הבטיחות מיד בסיום הכיוון

3 סובבו את הידית חריץ אחד בכל פעם במהלך שלב 
הטחינה. הכינו 2-3 כוסות קפה כדי לוודא שהשינויים 

בדרגת הטחינה אכן חלו.

1 2

ניתן לכוון דרגות  הסימון מציין את הגדרות הטחינה. 
טחינה שונות לפי הסימונים הבאים:

1 - טחינה דקה
2 - טחינה גסה
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8.17  כיוון כמות "הארומה" 
של הקפה הטחון  

ניתן לתכנת את כמות הקפה שהמכונה תטחן להכנת 
כל כוס קפה.

אזהרה! יש לסובב את ידית כיוון הארומה רק 
לאחר שמטחנת הקפה נעצרת. יש לבצע את 

הכיוון לפני הכנת הקפה.

לביצוע כיוון כלשהו, השתמשו בידית שנמצאת על 
הדופן הפנימית של תא השירות של המכונה.

המפתח  בעזרת  השירות  תא  דלת  את  פתחו   1
המתאים.

הסימון מציין את כמות הקפה הטחון שהוגדרה. ניתן 
לכוון כמויות שונות לפי הסימונים הבאים:

3 4

3 - כמות הקפה המזערית )כ-7 גרם(
4 - כמות הקפה המרבית )כ-11 גרם(

כיוון המשקאות שמוכנים  8.18
ניתן לכוון את גובה המשקה שהמכונה מכינה בהתאם 

לצרכים ולמאפייני הכוס שלכם.

ניתן לכוון את גובה המשקה במכונה בשתי שיטות:
השיטה המספרית  1
השיטה הוויזואלית  2

השיטה המספרית
כדי לכוון את גובה המשקה בשיטה זו, היכנסו לתפריט 
המשקאות(  )תפריט   "BEVERAGE MENU"
ותכנתו את כל אחד מהמשקאות הזמינים בעזרת לוח 
כל  לאחר  בדיקה  לבצע  עליכם  זו  בשיטה  המקשים. 
את  מכינה  אכן  שהמכונה  לוודא  כדי  מהכיוונים  אחד 

הכמות הרצויה לתוך הכוס.

למשל, השלבים הבאים מתארים בפירוט את הליך 
התכנות של קפה הפוך.

1 עברו למצב התכנות כפי שמתואר בסעיף 9.1.

MENU
CREDITS MENU

BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

 "BEVERAGE MENU" 2 לבחירת האפשרות
.)24( " )תפריט המשקאות(, לחצו על הלחצן  "

MENU
CREDITS MENU

BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 3 לחצו על הלחצן "

BEVERAGE MENU
ESPRESSO

COFFEE
CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO
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4 לבחירת האפשרות "CAPPUCCINO" )קפה 
.)24( " הפוך(, לחצו על הלחצן  "

BEVERAGE MENU
ESPRESSO

COFFEE
CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 5 לחצו על הלחצן "

CAPPUCCINO
PREBREWING

COFFEE TEMPERATURE
COFFEE LENGTH
MILK QUANTITY

" )18( כדי להיכנס לתפריט  6 לחצו על הלחצן "
"PREBREWING" )קדם-הכנה(.

PREBREWING
OFF
LOW
HIGH

" )20( כדי  " )24( או " 7 לחצו על הלחצן "
לבחור את הערך הרצוי. לאחר מכן, לחצו על הלחצן "

" )18( לאישור וליציאה.

לבחור  כדי   )24(  " " הלחצן  על  לחצו   8
 "COFFEE TEMPERATURE" התפריט  את 

)טמפרטורת הקפה(.

CAPPUCCINO
PREBREWING

COFFEE TEMPERATURE
COFFEE LENGTH
MILK QUANTITY

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 9 לחצו על הלחצן "

COFFEE TEMPERATURE
LOW

NORMAL
HIGH

" )20( כדי  " )24( או " 10 לחצו על הלחצן "
לבחור את הערך הרצוי. לאחר מכן, לחצו על הלחצן "

" )18( לאישור וליציאה.

" )24( כדי לבחור את  11 לחצו על הלחצן "
התפריט "COFFEE LENGTH" )גובה הקפה(.

CAPPUCCINO
PREBREWING

COFFEE TEMPERATURE
COFFEE LENGTH
MILK QUANTITY

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 12 לחצו על הלחצן "

COFFEE LENGTH

185

" )20( כדי  " )24( או " 13 לחצו על הלחצן "
שפס  המתינו  מכן  ולאחר  הרצוי  הערך  את  לבחור 
מציין את הערך  יתקדם; המספר שבצד  ההתקדמות 

של פס ההתקדמות )בפעימות(.

לאישור   )18(  " " הלחצן  על  לחצו  מכן,  לאחר 
וליציאה.

את  לבחור  כדי   )24(  " " הלחצן  על  לחצו   14
התפריט "MILK QUANTITY" )כמות החלב(.

CAPPUCCINO
COFFEE TEMPERATURE

COFFEE LENGTH
MILK QUANTITY

DEFAULT

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 15 לחצו על הלחצן "

MILK QUANTITY

18

" )20( כדי  " )24( או " 16 לחצו על הלחצן "
שפס  המתינו  מכן  ולאחר  הרצוי  הערך  את  לבחור 
מציין את הערך  יתקדם; המספר שבצד  ההתקדמות 

של פס ההתקדמות )בשניות(.

לאישור   )18(  " " הלחצן  על  לחצו  מכן,  לאחר 
וליציאה.

בסיום שלב זה, המשקה מתוכנת. אנו ממליצים לבדוק 
ויזואלית את התוצאה. כדי לשחזר את הגדרות היצרן 

של משקה כלשהו, בצעו את השלבים הבאים.
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הערה: ניתן לשחזר את הגדרות היצרן עבור 
יחולו  היצרן  והגדרות  מהמשקאות  אחד  כל 
ההגדרות  לשחזור  מסוים.  משקה  אותו  עבור  רק 
את  ושחזרו  לתפריט  היכנסו  המשקאות,  שאר  של 

ההגדרות.

" )24( כדי לבחור את  17 לחצו על הלחצן "
התפריט "DEFAULT" )ברירת מחדל(.

CAPPUCCINO
COFFEE LENGTH
MILK QUANTITY

DEFAULT

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 18 לחצו על הלחצן "

RESTORE 
FACTORY DATA?

DEFAULT

YESNO

הערה: שחזור הפעולה מוחק לצמיתות 
את הנתונים שנשמרו. כדי לעזוב את 

.)23( " התהליך, לחצו על הלחצן "

" )18( לאישור. 19 לחצו על הלחצן "

הגדרות היצרן עבור המשקה שוחזרו. לחצו על הלחצן 
"  )23(כמה פעמים נוספות עד ליציאה. "

השיטה הוויזואלית
שיטה זו מאפשרת לספק השירות להגדיר ויזואלית 
את גובה המשקה באמצעות לוח המקשים, כלומר 

כמות המשקה מכוונת בזמן שהמכונה מכינה אותו. 
כברירת מחדל, פונקציה זו מבוטלת, אך ניתן 

להפעילה על מנת לבצע הליך הגדרה מהיר יותר.

1 עברו למצב התכנות כפי שמתואר בסעיף 9.1.

MENU
CREDITS MENU

BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

 "MACHINE MENU" 2 לבחירת האפשרות
.)24( " )תפריט המכונה(, לחצו על הלחצן  "

MENU
CREDITS MENU

BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 3 לחצו על הלחצן "

MACHINE MENU
GENERAL MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE

" )18( כדי להיכנס לתפריט  4 לחצו על הלחצן "
"GENERAL MENU" )תפריט כללי(.

GENERAL MENU
ECOMODE

STAND-BY SETTINGS
SELF LEARNING
SET PASSWORD

 "SELF LEARNING" 5 לבחירת האפשרות
" )24(. לחצו על  )לימוד עצמי(, לחצו על הלחצן  "

" )18( כדי להיכנס לתפריט. הלחצן "

SELF LEARNING
OFF
ON

6 לבחירת האפשרות "ON" )פועל( לחצו על הלחצן  
" )18( לאישור. " )24(. לחצו על הלחצן " "

" )23( כדי לצאת ממצב התכנות. לחצו על הלחצן "

המשקה  לחצן  על  לחצו  פעילה,  שהפונקציה  ברגע 
לפי  ההכנה  תהליך  את  והפסיקו  להגדיר  שברצונכם 
רצונכם, כפי שמופיע על המסך. למשל, ההליך הבא 
מתאר את התכנות של קפה הפוך. לפני ביצוע הליך 
התכנות, הכינו את המכונה כפי שמתואר בסעיף 3.8.

7 שימו כוס מתחת לפיית המזיגה )איור 12, עמוד 
.)3

עד   )20(   " " על הלחצן  ארוכה  לחיצה  לחצו   8
את  ועזבו  )זיכרון(   "MEMO" ההודעה  שמופיעה 

הלחצן. כעת המכונה במצב תכנות.
MEMO

9 המכונה תחל בשלב מזיגת החלב. ההודעה 
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"STOP MILK" )עצור חלב( מופיעה.

MEMO

ESC STOP MILK

" )23( כשהמכונה  בשלב זה, לחצו על הלחצן "
מזגה את כמות החלב הרצויה.

10 מיד לאחר מכן, המכונה תחל בשלב הכנת 
הקפה. ההודעה "STOP COFFEE" )עצור קפה( 

מופיעה.
MEMO

ESC STOP COFFEE

כשהמכונה   )23(  " " הלחצן  על  לחצו  זה,  בשלב 
מזגה את כמות הקפה הרצויה.

" )20( מתוכנת. בכל פעם שתלחצו  כעת הלחצן "
אותה  את  תכין  המכונה  הלחצן,  על  קצרה  לחיצה 

הכמות שהוגדרה כעת.

כל  של  הגובה  את  לכוון  ניתן  הערה: 
המשקאות, למעט "קפה אמריקנו" ו"קיטור", 

בעזרת הליך זה.

ואפסו  התכנות  למצב  היכנסו  התכנות,  הליך  בסיום 
"SELF LEARNING" )לימוד עצמי(  את המשתנה 
ממשתמשים  למנוע  מנת  על  )כבוי(   "OFF" למצב 

אחרים לשנות בטעות את הכמויות.

תכנות המכונה  9
מומחה  טכנאי  או  השירות  ספק  ורק  אך 
רשאים לבצע את כל הפעולות שמתוארות 
רצף  פי  על  לפעול  ובאחריותם   ,9 בפרק 
הפעולות המתואר ולהשתמש באמצעים המתאימים 

כדי לעמוד בכל תקנות הבטיחות החלות.

חלק  לשנות  רשאים  השירות  ספק  או  מומחה  טכנאי 
לצורכי  שיתאימו  כך  המכונה  של  התפעול  ממשתני 

המשתמשים.

כניסה למצב תכנות  9.1
פעלו לפי השלבים הבאים כדי להיכנס לעמוד 

התכנות.
1 כבו את המכונה בעזרת לחצן ההדלקה/כיבוי.

2 הדליקו את המכונה בעזרת לחצן ההדלקה/
כיבוי...

ובזמן שהמכונה בודקת את הפונקציות, לחצו על 
הלחצנים בסדר הבא.
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1

4 2

3

אם הסדר היה נכון, תפריט התכנות יפתח.

MENU
CREDITS MENU

BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

בסעיפים 9.3, 9.4 ו- 9.5 רשומות כל האפשרויות 
בתפריטים האלה.

לעיל  בהליך שתואר  להשתמש  ניתן  הערה: 
על מנת להיכנס לתפריט התכנות גם כאשר 
השימוש.  לטמפרטורת  הגיעה  ולא  קרה  המכונה 
כדי לבצע חלק מהתכנותים )למשל 'הסרת אבנית'( 
ותתחמם  אוטומטית  ההליך  את  תבצע  המכונה 

בהתאם להגדרות היצרן.

פעילות  חוסר  של  דקות   3 לאחר  הערה: 
המכונה יוצאת ממצב התכנות וחוזרת למצב 

השימוש הרגיל.

יש להגן על התפריטים בעזרת סיסמה. 

המחדל   לברירת  מוגדרת  הסיסמה  אם 
אותה.  להזין  תבקש  לא  המכונה   ,)0000(
יש לשנות אותה עם השימוש הראשון במכונה כדי 
למנוע כניסה בלתי מורשית. לאחר השינוי, יש להזין 

אותה פעם נוספת בכל כניסה, ועל המסך יופיע:

INSERT PASSWORD

0    0    0    0

עיינו בסעיף 9.6 לקבלת הנחיות להגדרת הסיסמה.

לחצני התכנות  9.2
המקשים  בלוח  הלחצנים  לתפריטים,  הכניסה  עם 

מבצעים פעולות חדשות.

" הלחצן "דפדף למעלה/שינוי" )20( "
לחצן זה מאפשר לכם:

לדפדף בעמודים בתוך התפריט;  1
את  שהפעלתם  לאחר  המשתנים,  את  לשנות   2

אפשרות העריכה, בעזרת הלחצן "אישור".

" הלחצן "דפדף למטה/שינוי" )24( "
לחצן זה מאפשר לכם:

לדפדף בעמודים בתוך התפריט;  1
את  שהפעלתם  לאחר  המשתנים,  את  לשנות   2

אפשרות העריכה, בעזרת הלחצן "אישור".

)18 ( )OK( הלחצן אישור " "
לחצן זה מאפשר לכם:

לבחור את הפעולה שמופיעה על המסך;  1
את  שהפעלתם  לאחר  הערך/משתנה,  את  לאשר   2

אפשרות העריכה.

)23 ( )ESC( הלחצן יציאה " "
לחצן זה מאפשר לכם לצאת מבלי לשנות את המשתנה 

שנערך או נבחר.

 הערה: לחצו על לחצן זה מספר פעמים כדי לצאת 
מעמוד התכנות.
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CREDITS MENU )תפריט 
האשראי(

ADD CREDITS )הוסף 
אשראי(

SHOW CREDITS )הצג 
כמות אשראי(

 CREDIT CONTROL
)בקרת אשראי(

OFF )כבוי(

OFF )כבוי(

ON )פועל(

ON )פועל(

לניהול השימוש במכונה בעזרת אשראי.

פונקציה זו מאפשרת לכם להוסיף אשראי למכונה.

פונקציה זו מאפשרת להציג את כמות האשראי בעמוד 
הראשי.

 הערה: ללא קשר למשתנה שנבחר, יש להפעיל את 
הפונקציה "CREDIT CONTROL" )בקרת אשראי(, 

אחרת כמות האשראי לא תופיע במכונה.

פונקציה זו מפעילה את בקרת האשראי.

פונקציה זו מבטלת את הצגת כמות האשראי.
 הערה: כמות האשראי מוצגת תמיד החל מהרמה 

המזערית של 30 יח' אשראי, על מנת שהמשתמש 
יוכל ליצור קשר עם ספק השירות.

פונקציה זו מבטלת את בקרת האשראי.

פונקציה זו מפעילה את הצגת כמות האשראי.

פונקציה זו מפעילה את מצב השימוש עם בקרת 
האשראי.

RESET CREDITS )אפס 
פונקציה זו מאפשרת לכם לאפס את כל האשראי למכונה.אשראי(

תפריט האשראי  9.3
תפריט זה מאפשר לכם לנהל את כמות האשראי במכונה כדי למנוע הכנת משקאות לא רצויה. ניהול האשראי 

אינו חל על מזיגת מים חמים, חלב חם וקיטור.
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 BEVERAGE MENU
)תפריט המשקאות(

ESPRESSO )אספרסו(

ESPRESSO )אספרסו(

COFFEE )קפה(

COFFEE )קפה(

CAPPUCCINO )קפה הפוך(

 LONG COFFEE 
)אספרסו ארוך(

 LATTE MACCHIATO
)לאטה מקיאטו(

 AMERICAN COFFEE
)קפה אמריקנו(

HOT WATER )מים חמים(

 SPECIAL BEVERAGES
)משקאות מיוחדים(

COUNTERS )מונים(

HOT MILK )חלב חם(

 LONG COFFEE 
)אספרסו ארוך(

 AMERICAN COFFEE
)קפה אמריקנו(

STEAM )קיטור(

לניהול המשקאות שמוכנים.

לניהול משתני הכנת האספרסו.

לניהול משתני הכנת הקפה.

לניהול משתני הכנת האספרסו הארוך.

לניהול משתני מזיגת החלב החם.

לניהול משתני הכנת הקפה אמריקנו.

להפעלת/ביטול האפשרות קיטור במכונה.

לניהול משתני הכנת הקפה ההפוך.

לניהול משתני מזיגת הלאטה מקיאטו.

לניהול משתני מזיגת המים החמים.

מספר כוסות האספרסו שהוכנו מאז האיפוס 
האחרון.

מספר כוסות הקפה שהוכנו מאז האיפוס האחרון.

מספר כוסות האספרסו הארוך שהוכנו מאז האיפוס 
האחרון.

מספר כוסות הקפה אמריקנו שהוכנו מאז האיפוס 
האחרון.

לכניסה לניהול משקאות מיוחדים.

לכניסה לניהול המונים ברמת המשקה הבודד.

תפריט המשקאות  9.4

OFF )כבוי(

ON )פועל(

לביטול האפשרות קיטור )היא לא תופיע ברשימת 
המשקאות "המיוחדים", ראו סעיף 3.11(.

להפעלת האפשרות קיטור )היא תופיע ברשימת 
המשקאות "המיוחדים", ראו סעיף 3.11(.
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 COUNTERS RESET
)איפוס מונים(

HOT WATER )מים חמים(

COUNTERS )מונים(

 LATTE MACCHIATO
)לאטה מקיאטו(

CAPPUCCINO )קפה הפוך(

HOT MILK )חלב חם(

מספר כוסות המים החמים שנמזגו מאז האיפוס 
האחרון.

לאיפוס כל המונים של המשקאות שהוכנו.

מספר כוסות הקפה ההפוך שהוכנו מאז האיפוס 
האחרון.

מספר כוסות הלאטה מקיאטו שנמזגו מאז האיפוס 
האחרון.

מספר כוסות החלב החם שנמזגו מאז האיפוס 
האחרון.

משתני המשקאות
בסעיף זה מתוארים כל המשתנים שניתן לשנות.
 הערה: לא תמיד כל המשתנים יהיו זמנים לכל 

אפשרות תכנות.

 PREBREWING 
)קדם-הכנה(

קדם-הכנה: הקפה מורטב קלות לפני ההכנה כדי 
להוציא החוצה את מלוא הארומה ולאפשר לו לקבל 

טעם נהדר.
OFF )כבוי(: המכונה לא מבצעת קדם-הכנה.

LOW )נמוך(: הפונקציה פועלת.
HIGH )גבוה(: הפונקציה פועלת זמן ממושך יותר 

כדי להוציא החוצה את טעמי הקפה.

COFFEE TEMPERA-
TURE )טמפרטורת הקפה(

חלק זה מאפשר לכם לתכנת את טמפרטורת הקפה 
שמוכן.

LOW )נמוכה(: טמפרטורה נמוכה.
NORMAL )רגילה(: טמפרטורה רגילה.

HIGH )גבוהה(: טמפרטורה גבוהה.

 COFFEE LENGTH 
)גובה הקפה(

חלק זה מאפשר לכם לתכנת את כמות הקפה שיוכן 
עבור כל אחד מהמשקאות. פס ההתקדמות מאפשר 

לכם להגדיר את הכמות המדויקת של הקפה שיוכן 
)הערך נמדד בפעימות(.

 MILK QUANTITY 
)כמות החלב(

חלק זה מאפשר לכם לתכנת את כמות החלב עבור 
כל אחד מהמשקאות. פס ההתקדמות מאפשר לכם 

להגדיר את הכמות המדויקת של החלב שימזג 
)הערך נמדד בשניות(.

הגדרות אלה תקפות רק לתכנות מזיגת משקאות 
על בסיס חלב.

 WATER QUANTITY 
)כמות המים(

חלק זה מאפשר לכם להגדיר את כמות המים 
שימזגו בלחיצה על הלחצן המתאים. פס ההתקדמות 
מאפשר לכם להגדיר את הכמות המדויקת של המים 

שימזגו )הערך נמדד בפעימות(.
הגדרות אלה תקפות רק לתכנות מזיגת חמים.

DEFAULT )ברירת מחדל(

ניתן לאפס את הערכים לערכים הרגילים שמוקצים 
על-ידי היצרן לכל אחד מהמשקאות בהתאם לשפה 

שנבחרה. לאחר בחירת אפשרות זו, ההגדרות 
המותאמות של המשקאות נמחקות.
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תפריט המכונה  9.5

תפריט זה מאפשר לנהל את משתני השימוש והתחזוקה הכלליים של המכונה.

 GENERAL MENU 
)תפריט כללי(

TONE )צפצוף(

OFF )כבוי(

ON )פועל(

לשינוי הגדרות השימוש במכונה.

פונקציה זו מפעילה/מבטלת את ההתרעות הקוליות.

לביטול ההתרעות הקוליות.

להפעלת ההתרעות הקוליות.

ECOMODE )חסכון בחשמל(

OFF )כבוי(

ON )פועל(

פונקציה זו מאפשרת להפעיל את המיחמים של המכונה כדי 
לחסוך בחשמל. 

 .»ON« -כברירת מחדל, אפשרות זו מוגדרת ל

יופעל בעת הדלקת המכונה.  זה מיחם הקפה  באופן 
המכונה חוסכת בחשמל אך צריך זמן רב יותר למזיגת 

משקאות על בסיס חלב.  

פונקציה זו מפעילה את כל המיחמים בכל הדלקה של 
המכונה כך שתוכלו להכין מיד את כל סוגי המשקאות. 
כיוון  יותר,  גבוהה  תהיה  החשמל  צריכת  זה  באופן 

שהמכונה תמיד תהיה מוכנה לשימוש.

MINUTES 15  ) 15 דקות(

MINUTES 30  ) 30 דקות(

MINUTES 60  ) 60 דקות(

MINUTES 180  ) 180 דקות(

 STAND-BY SETTINGS
)הגדרות מצב המתנה(

להגדרת פרק הזמן שיחלוף מאז הכנת המשקה האחרון ועד 
שהמכונה תעבור למצב המתנה. 

ברירת המחדל היא »after 30 minutes« )אחרי 30 דקות(. 

בתום הזמן שהוגר, המכונה תעבור למצב המתנה. 
לחצו על כל לחצן כדי להדליק את המכונה בחזרה. 

לאחר ביצוע שלבי הבדיקה והחימום, ניתן להשתמש 
שוב במכונה.
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 GENERAL MENU 
)תפריט כללי(

SELF LEARNING )לימוד 
עצמי(

SET PASSWORD )הגדר 
סיסמה(

OFF )כבוי(

ON )פועל(

כשפונקציה זו מוגדרת הלימוד העצמי אינו פועל.

פועל. לחצו  מוגדרת הלימוד העצמי  זו  כשפונקציה 
במחזור  להתחיל  כדי  שניות   3 במשך  הלחצן  על 

למידה אוטומטי של גובה הכוס.

לביטול פונקציית הלימוד העצמי של גובה המשקאות.

להגדרת סיסמת הכניסה לתכנות המכונה.
לא  המכונה   )0000( בתור  מוגדרת  הסיסמה  אם   הערה: 

תבקש להזין אותה בעת הכניסה. 
אם שכחתם את הסיסמה, יש להפעיל את הליך השחזור. 

צרו קשר עם ספק השירות לשם כך.

 DISPLAY MENU 
)תפריט המסך(

LANGUAGE )שפה(

CONTRAST )רמת ניגודיות(

BRIGHTNESS )רמת 
בהירות(

ENGLISH )אנגלית(

בעזרת תפריט זה, ניתן להגדיר את תפריט השפה ואת רמת הבהירות 
והניגודיות של המסך.

את  לכוון  יהיה  שניתן  כדי  זו  אפשרות  להגדיר  מאוד  חשוב 
משתני המכונה בהתאם לארץ שבה המכונה בשימוש.

לתאורת  בהתאם  למסך  הנכונה  הניגודיות  רמת  להגדרת 
החדר.

לתאורת  בהתאם  למסך  הנכונה  הבהירות  רמת  להגדרת 
החדר.

השפה  את  לשנות  ניתן  מוצגת.  שנבחרה  השפה 
בעזרת המקשים המיוחדים.
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OFF )כבוי(

עם הגדרה זו, המכונה תשתמש במים מרשת המים.ON )פועל(

עם הגדרה זו, המכונה תעבוד רק כאשר מיכל המים 
מחובר.

WATER MENU )תפריט 
המים(

HARDNESS )רמת קשיות(

 ENABLE FILTER 
)השתמש במסנן(

 ACTIVATE FILTER 
)הפעל מסנן(

WATER NET )רשת המים(

תפריט זה מאפשר להגדיר את משתני המים הנכונים להכנת הקפה.

לשינוי הגדרת רמת הקשיות של המים.
בעזרת האפשרות "Hardness" ניתן לכוון את המכונה לרמת 
הקשיות של המים שבהם אתם משתמשים כך שהמכונה תדע 

לומר לכם להסיר את האבנית בזמן.
בסעיף  שמתואר  כפי  המים  של  הקשיות  רמת  את  מדדו 

.8.14

בהפעלת  המים.  מסנן  על החלפת  להפעלת/ביטול ההתרעה 
פונקציה זו, המכונה מיידעת את המשתמש מתי צריך להחליף 

את מסנן המים.
OFF )כבוי(: ההתרעה מבוטלת.

אוטומטי  מוגדר  זה  )ערך  מופעלת  ההתרעה  )פועל(:   ON
כאשר המסנן מופעל(.

להפעלת המסנן לאחר התקנתו או החלפתו. עיינו בסעיף 
8.15 כדי להתקין ו/או להחליף נכון את המסנן.

להפעלת הפונקציה שמאפשרת להשתמש במכונה עם רשת 
המים )רק לדגמים שמעוצבים בהתאם(.

הערה: השתמשו בפונקציה זו בזהירות רבה, שכן הגדרה שגויה עלולה לגרום לתקלות.
ומחוברת  מותקנת  המים"  "רשת  הערכה  כאשר  רק   "ON" האפשרות  את  להפעיל  יש 

כראוי. שימוש בתנאים אחרים עלול לגרום לתקלות במכונה.
ו-  במסנן(  )השתמש   "ENABLE FILTER" הפונקציות   ,"ON" האפשרות  את  תבחרו   אם 

"ACTIVATE FILTER" )הפעל מסנן( יוסתרו ולא יהיה ניתן לבחור בהן.

פונקציות אלה מופיעות רק אם 
 "WATER NET" הפונקציה 

)רשת המים( מוגדרת למצב "כבוי".
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 START DESCALE 
)התחל הסרת אבנית(

 START CLEANING 
)התחל ניקוי(

OFF )כבוי(

OFF )כבוי(

 DESCALE WARNING
)התרעת אבנית(

 WARNING CLEANING
)התרעת ניקוי(

ON )פועל(

ON )פועל(

פונקציה זו מפעילה את הצגת הודעת ההתרעה על 
כך שצריך להסיר את האבנית מהמכונה.

פונקציה זו מפעילה את הצגת הודעת ההתרעה על 
כך שצריך לבצע את מחזור ניקוי הקפוצ’ינטור.

הודעת ההתרעה אינה פעילה.

הודעת ההתרעה אינה פעילה.

הודעת ההתרעה פעילה. ההודעה 
מוצגת כאשר צריך להסיר את האבנית 

מהמכונה.

הודעת ההתרעה פעילה. ההודעה 
מוצגת כאשר צריך לבצע את מחזור ניקוי 

הקפוצ’ינטור.

פונקציה זו מתחילה את מחזור הסרת האבנית כפי 
שמתואר בסעיף הרלוונטי.

פונקציה זו מתחילה את מחזור ניקוי הקפוצ’ינטור כפי 
שמתואר בסעיף הרלוונטי.

MAINTENANCE )תחזוקה(

DESCALING )הסרת אבנית(

 CAPPUCCINATORE
 CLEANING 

)CAPPUCCINATORE ניקוי(

 BREW GROUP CLEAN
)ניקוי מכלול ההכנה(

 FACTORY SETTINGS
)הגדרות היצרן(

תפריט זה מאפשר להגדיר את כל הפונקציות לתחזוקה נכונה של 
המכונה.

פונקציה זו מפעילה ומתחילה את מחזור הסרת האבנית 
)ראו סעיף 10.7(.

פונקציה זו משמשת לניהול מחזור הניקוי של הקפוצ’ינטור בו 
אתם משתמשים להכנת משקאות על בסיס חלב )ראו סעיף 

.)10.3
 הערה: מחזור ניקוי זה חיוני לשמירה על תחזוקה ושימוש 

נכון בקפוצ’ינטור.

פונקציה זו מאפשרת לכם לבצע את מחזור השטיפה של 
מכלול ההכנה )ראו סעיף 10.5(.

פונקציה זו מאפשרת לשחזר את כל הגדרות היצרן. 
 הערה: חלק זה מאפשר לשחזר את הגדרות היצרן של ההגדרות 

האישיות בתפריט המכונה.
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הגדרת הסיסמה  9.6

ספק השירות חייב להגדיר את הסיסמה על מנת למנוע 
כניסה של אנשים בלתי מורשים אשר יוכלו לשנות את 

הגדרות המכונה ולגרום לתקלות.

כדי להגדיר את הסיסמה, בצעו את הפעולות הבאות:

1 עברו למצב התכנות כפי שמתואר בסעיף 9.1.
MENU

CREDITS MENU
BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

 "MACHINE MENU" 2 לבחירת האפשרות
.)24( " )תפריט המכונה(, לחצו על הלחצן  "

MENU
CREDITS MENU

BEVERAGE MENU
MACHINE MENU

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 3 לחצו על הלחצן "

MACHINE MENU
GENERAL MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE

" )18( כדי להיכנס לתפריט  4 לחצו על הלחצן "
"GENERAL MENU" )תפריט כללי(.

GENERAL MENU
STAND-BY SETTINGS

SELF LEARNING
SET PASSWORD

" )24( כדי לבחור את  5 לחצו על הלחצן "
התפריט "SET PASSWORD" )הגדר סיסמה(. 
" )18( כדי להיכנס לתפריט. לחצו על הלחצן "

SET PASSWORD

0    0    0    0

6 כעת ניתן להגדיר את הסיסמה.

" )20( כדי  " )24( או " 7 לחצו על הלחצן "
להגדיר את המספר הרצוי.

" )18( לאישור המספר  8 לחצו על הלחצן "

שמסומן ולעבור למספר הבא.

9 בצעו את ההליך המתואר בשלבים )7( ו- )8( 
להגדרת כל המספרים.

להלן דוגמה המסבירה את ההליך.
SET PASSWORD

5    1    8    3

)18( עבור המספר   " " על הלחצן  אחרי שתלחצו 
את  ותציג  הסיסמה  את  תאחסן  המכונה  האחרון, 

העמוד הבא. 

GENERAL MENU
STAND-BY SETTINGS

SELF LEARNING
SET PASSWORD

" )23( מספר פעמים כדי לצאת  לחצו על הלחצן "
פעם  בכל  סיסמה  להזין  תתבקשו  כעת,  מהעמוד. 

שתרצו להיכנס לתפריטים.
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ניקיון ותחזוקה  10
מומחה  טכנאי  או  השירות  ספק  ורק  אך 
רשאים לבצע את כל הפעולות שמתוארות 
רצף  פי  על  לפעול  ובאחריותם   ,10 בפרק 
הפעולות המתואר ולהשתמש באמצעים המתאימים 

כדי לעמוד בכל תקנות הבטיחות החלות.

מחזורי ניקוי  10.1
פעולות  את  לבצע  מומלץ  המכונה,  טיב  על  לשמירה 

הניקוי והתחזוקה כפי שמצוין בטבלה הבאה.

פעולה אותה 
יש לבצע

עם הופעת 
הודעה

בכל 
שבוע

בכל חודש
או 

 500
הליכי 
הכנת 

משקאות

ריקון וניקוי מגירת 
הקפה הטחון

ניקוי יסודי
של הקפוצ’ינטור

ניקוי מיכל המים

ניקוי מכלול ההכנה

שימון מכלול
ההכנה

ניקוי משפך פולי 
הקפה

הסרת אבנית

ניקוי מיכל המים  10.2
יש לנקות את מיכל המים בכל פעם שממלאים אותו.

ניקוי יסודי של הקפוצ’ינטור   10.3

נקו את כל חלקי הקפוצ’ינטור באופן יסודי בכל חודש 
.Saeco בעזרת חומר הניקוי של

ניתן לרכוש את חומר הניקוי של Saeco דרך המשווק 
המקומי או במרכזי השירות המורשים.

הפעולה  שימוש,  כל  ואחרי  לפני  אותו  תנקו  לא  אם 
התקינה של המכונה עלולה להיפגע.

שתהיה  יתכן  המזיגה  לפני  כוויות!  סכנת 
התזה קלה של מים חמים. 

1 ודאו שהקפוצ’ינטור מונח היטב במקומו )איור -09
10, עמוד 3(.

2 עברו למצב התכנות כפי שמתואר בסעיף 9.1.

"  )24( ובחרו את האפשרות  3 לחצו על הלחצן "
על  לחצו  המכונה(;  )תפריט   "MACHINE MENU"

" )18( כדי להיכנס לתפריט. הלחצן "

"  )24( ובחרו את האפשרות  4 לחצו על הלחצן "
" הלחצן  על  לחצו  )תחזוקה(;   "MAINTENANCE"

" )18( כדי להיכנס לתפריט.
MACHINE MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE

FACTORY SETTINGS

" )24( עד שניתן לבחור את  5 לחצו על הלחצן "
 "CAPPUCCINATORE CLEANING" האפשרות 

)ניקוי הקפוצ’ינטור(. 
MAINTENANCE

BREW GROUP CLEAN
DESCALING

CAPPUCCINATORE CLEANING

" )18( לאישור. לחצו על הלחצן "

CAPPUCCINATORE CLEANING
START CLEANING

WARNING CLEANING

" )18( לאישור. לחצו על הלחצן "
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WASH THE
CAPPUCCINATORE?

CAPPUCCINATORE CLEANING

YESNO

הערה: לאחר שאישרתם אפשרות זו, חובה 
 להמתין לסיום המחזור. לחצו על הלחצן 

" )23( כדי לצאת. "

" )18( כדי להתחיל את  6 לחצו על הלחצן "
מחזור ניקוי הקפוצ’ינטור.

REFILL
WATER TANK

CAPPUCCINATORE CLEANING

 )18( " 7 מלאו את מיכל המים ולחצו על הלחצן "
לאישור.

POUR DETERGENT
IN A CONTAINER

WITH 1/2 L WATER

CAPPUCCINATORE CLEANING

8 מזגו את תכולת שקית התמיסה לכלי קיבול עם 
1/2 )חצי( ליטר של מי שתייה.

9 המתינו שתכולת השקית תתמוסס לחלוטין ולחצן 
" )18( לאישור. על הלחצן "

PUT CAPPUCCINATORE
HOSE IN THE
CONTAINER

CAPPUCCINATORE CLEANING

10 טבלו את הצינורית הנקייה ישירות בתוך כלי 
הקיבול.

" )18( לאישור. 11 לחצו על הלחצן "

אסור בשום פנים ואופן לשתות את התמיסה  
שמזגתם בהליך זה. יש להשליך את 

התמיסה.

PLACE A CONTAINER
UNDER THE

DISPENSING SPOUT

CAPPUCCINATORE CLEANING

12 שימו כלי קיבול בעל קיבולת מזערית של 1 ליטר 
 )18( " מתחת לפיית המזיגה ולחצו על הלחצן "

לאישור.

13 המכונה תבצע את מחזור ניקוי הקפוצ’ינטור.  

CAPPUCCINATORE CLEANING

פס ההתקדמות מראה את התקדמות הניקוי.

14 המתינו עד שהמחזור יסתיים באופן אוטומטי. 
בסיום המחזור, על המסך יופיע:

REFILL
WATER TANK

CAPPUCCINATORE RINSING

15 שטפו את מיכל המים ומלאו אותו במי שתייה 
" )18( לאישור. נקיים; לחצו על הלחצן "

INSERT CAPPUCCINATORE
HOSE IN A CONTAINER

WITH 1/2 L WATER

CAPPUCCINATORE CLEANING

16 שטפו באופן יסודי את כלי הקיבול שבו 
השתמשתם עבור התמיסה ומלאו אותו ב-1/2 )חצי( 

ליטר של מי שתייה נקיים לשטיפה.

17 רוקנו את כלי הקיבול ששמתם מתחת לפיית 
המזיגה.

18 הכניסו את צינורית היניקה לתוך כלי הקיבול שבו 
השתמשתם.

" )18( לאישור. לחצו על הלחצן "
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PLACE A CONTAINER
UNDER THE

DISPENSING SPOUT

CAPPUCCINATORE RINSING

19 שימו כלי קיבול ריק מתחת לפיית המזיגה ולחצו 
" )18( לאישור. על הלחצן "

CAPPUCCINATORE RINSING

20 המכונה תבצע את מחזור שטיפת הקפוצ’ינטור.  
פס ההתקדמות מראה את התקדמות השטיפה.

21 המתינו עד שהמחזור יסתיים אוטומטית. המכונה 
תחזור חזרה למחזור השימוש הרגיל.

22 שטפו את כל החלקים של הקפוצ’ינטור כפי 
שמתואר בסעיף 5.4.

הערה חשובה: מומלץ להוציא את 
הקפוצ’ינטור מהמכונה כאשר הוא אינו 

בשימוש, על מנת לשמור עליו נקי.

מכלול ההכנה - ניקיון שבועי  10.4
יש לנקות את מכלול ההכנה בכל פעם שממלאים את 

משפך פולי הקפה, או לפחות פעם בשבוע.

1 כבו את המכונה על-ידי לחיצה על לחצן 
ההדלקה/כיבוי והוציאו את התקע מהשקע.

2 הוציאו את מגש האגירה ואת מגירת הקפה 
הטחון. 

3 פתחו את דלת השירות בעזרת המפתח הכלול.

4 הוציאו את מכלול ההכנה: משכו אותו מהידית 
ולחצו על הלחצן »PRESS«. יש לשטוף את מכלול 

ההכנה במים פושרים בלבד, ללא חומר ניקוי.

5 שטפו את מכלול ההכנה במים פושרים ושטפו 
בזהירות את המסנן העליון.  לפני החזרת מכלול 
ההכנה לתושבת שלו, ודאו שלא נותרו מים בתא 

ההכנה.

הפנימית  המגירה  של  הפנימי  החלק  את  הרימו   6
ושחררו את נעילת המגירה.
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7 הוציאו את המגירה הפנימית, שטפו אותה והחזירו 
אותה לתוך התושבת שלה.

בצעו  מחדש,  המגירה  חיבור  בעת  הערה: 
את אותן הפעולות שביצעתן להוצאתה, רק 

בסדר הפוך.

8 ודאו שמכלול ההכנה נמצא במצב מנוחה, כאשר 
שני סימני ההפניה תואמים.

אם הם אינם תואמים, פעלו בהתאם להוראות של 
שלב )9(.

9 ודאו שהידית נוגעת בבסיס מכלול ההכנה.

10 ודאו שוו הנעילה של מכלול ההכנה נמצא במקום 
."PRESS" הנכון; לשם כך, לחצו בחוזקה על הלחצן

לתושבת  בחזרה  ההכנה  מכלול  את  הכניסו   11
על הלחצן  ללחוץ  ינעל במקומו, מבלי  עד שהוא  שלו 

."PRESS"

12 חברו את מגירת הקפה הטחון ואת מגש האגירה. 
סגרו את דלת השירות.

ניקוי מכלול ההכנה בעזרת   10.5
"טבליות לניקוי קפה"  

מחזור  להפעיל  ממליץ  אנו  השבועי,  הניקיון  מלבד 
הכנת  לאחר  קפה"  לניקוי  "טבליות  בעזרת  ניקיון 

כ-500 כוסות קפה או פעם בחודש. 
פעולה זו משלימה את תהליך התחזוקה של מכלול 

ההכנה.

ניתן לרכוש הן את ה"טבליות לניקוי קפה" שמשמשות 
לניקוי מכלול ההכנה והן את "ערכת התחזוקה" אצל 
המשווק המקומי שלכם או ממרכזי השירות המורשים.
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אזהרה: ה"טבליות לניקוי קפה" אינן מסירות  
אבנית. להסרת האבנית השתמשו בתמיסה 
ההליך  פי  על  ופעלו   Saeco של  אבנית  להסרת 

שמתואר בפרק "הסרת אבנית".

את  תעזבו  אל  השטיפה.  מחזור  את  לעצור  ניתן  לא 
המכונה ללא השגחה בזמן פעולה זו.

אזהרה! אסור בשום פנים ואופן לשתות את 
להשליך  יש  זה.  בהליך  שמזגתם  התמיסה 

את התמיסה.

1 עברו למצב התכנות כפי שמתואר בסעיף 9.1.

"  )24( ובחרו את האפשרות  2 לחצו על הלחצן "
על  לחצו  המכונה(;  )תפריט   "MACHINE MENU"

" )18( כדי להיכנס לתפריט. הלחצן "

" )24( ובחרו את התפריט  3 לחצו על הלחצן "
"MAINTENANCE" )תחזוקה(. 

MACHINE MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE

FACTORY SETTINGS

" )18( כדי להיכנס לתפריט. 4 לחצו על הלחצן "

MAINTENANCE
BREW GROUP CLEAN

DESCALING
CAPPUCCINATORE CLEANING

את  להתחיל  כדי   )18(  " " הלחצן  על  לחצו   5
מחזור ניקוי מכלול הקפה.

PERFORM BREW 
GROUP CLEANING?

BREW GROUP CLEAN

YESNO

חובה  זו  אפשרות  שאישרתם  לאחר  הערה: 
" הלחצן  על  לחצו  המחזור.  לסיום  להמתין 

" )23( כדי לצאת.

את  להתחיל  כדי   )18(  " " הלחצן  על  לחצו   6
מחזור ניקוי המכלול.

EXTRACT BREW GROUP

BREW GROUP CLEAN

מכלול  מגירת  ואת  האגירה  מגש  את  הוציאו   7
התאים. 

8 פתחו את דלת השירות בעזרת המפתח הכלול.

מהידית  אותו  משכו  ההכנה:  מכלול  את  הוציאו   9
 .»PRESS« ולחצו על הלחצן
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הוצאת  לאישור   )18(  " " הלחצן  על  לחצו   10  

מכלול ההכנה.

INSERT GROUP
CLEAN TAB

BREW GROUP CLEAN

11 שימו טבלית ניקוי בתוך מכלול ההכנה וחברו את 
המכלול בחזרה למכונה; ודאו שכל הרכיבים הוכנסו 

ושהדלת סגורה.

 
12 לאחר הכנסת הטבלית למכלול ההכנה, לחצו על 

" )18( לאישור. הלחצן"

PLACE A CONTAINER
UNDER THE

DISPENSING SPOUT

BREW GROUP CLEAN

13 שימו כלי קיבול מתחת לפיית מזיגת הקפה ולחצו 
" )18( לאישור. על הלחצן "

BREW GROUP CLEAN

14 המכונה תשלים את ביצוע המחזור באופן 
אוטומטי.

הערה: בסיום המחזור המכונה תחזור 
בחזרה למצב שימוש רגיל. אנו ממליצים 

להוציא את המכלול ולשטוף אותו במים נקיים 
זורמים.

שימון מכלול ההכנה  10.6
יש לשמן את מכלול ההכנה לאחר הכנת כ-500 כוסות 

קפה או פעם בחודש. 

והן  ההכנה  מכלול  לשימון  השמן  את  הן  לרכוש  ניתן 
את "ערכת התחזוקה" אצל המשווק המקומי שלכם או 

ממרכזי השירות המורשים.

הקפה  כוסות  מספר  את  להציג  כדי  הערה: 
 "COUNTERS" בתפריט  עיינו  שהוכנו, 
)תפריט   "BEVERAGE MENU" תחת  )מונים( 

המשקאות( - )סעיף 9.4, עמוד 36(.

לפני שימון מכלול ההכנה נקו אותו במים שוטפים כפי 
שמתואר בסעיף "מכלול ההכנה - ניקיון שבועי".

1 שמנו את מסילות מכלול ההכנה רק בעזרת שמן 
 .Saeco של

מרחו את השמן במידה שווה על שתי המסילות.
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2 שמנו גם את הפיר.

לתושבת  בחזרה  ההכנה  מכלול  את  הכניסו   3
על הלחצן  ללחוץ  ינעל במקומו, מבלי  עד שהוא  שלו 

."PRESS"

4 חברו את מגירת הקפה הטחון ואת מגש האגירה. 
סגרו את דלת השירות.

הסרת אבנית  10.7
אבנית היא חלק טבעי במים שמשמשים את המכונה. 
עשויה  היא  שכן  שוטף  בסיס  על  אותה  להסיר  צריך 

לחסום את מעגלי המים והקפה של המכונה שלכם.
במסך  מראים  המתקדמים  האלקטרוניים  הרכיבים 
להסיר  צריך  מתי  ברורים(  סמלים  )בעזרת  המכונה 
פי  על  לפעול  הוא  לעשות  שעליכם  כל  האבנית.  את 

השלבים שמתוארים בהמשך.

מתקלקל  שהמכשיר  לפני  הפעולה  את  לבצע  יש 
לא  התיקון  עלות  כזה  במקרה  שכן  לעבוד,  ומפסיק 

תהיה מכוסה במסגרת האחריות.

 .Saeco של  אבנית  להסרת  במוצר  רק  השתמשו 
הנוסחה שלו פותחה כדי לשמור על התפקוד והשימוש 
שלה.  החיים  תוחלת  כל  לאורך  במכונה  המיטבי 
שינויים  ימנע  גם  הוא  שצריך,  כמו  בו  תשתמשו  אם 

במשקאות שמוכנים. 

ניתן לרכוש הן את התמיסה להסרת האבנית והן את 
או  שלכם  המקומי  המשווק  אצל  התחזוקה"  "ערכת 

ממרכזי השירות המורשים.

התמיסה  את  לשתות  אין  לעולם  אזהרה! 
להסרת האבנית או כל נוזל אחר שנמזג עד 
בחומץ  להשתמש  אין  לעולם  הסתיים.  שהמחזור 

כתמיסה להסרת אבנית.

1 הדליקו את המכונה בעזרת לחצן ההדלקה/כיבוי. 
המתינו שהמכונה תסיים את הליך השטיפה והחימום. 

אזהרה! הוציאו את המסנן "Intenza" לפני 
הוספת התמיסה להסרת האבנית.

2 עברו למצב התכנות כפי שמתואר בסעיף 9.1.

"  )24( ובחרו את  3 לחצו על הלחצן "
האפשרות "MACHINE MENU" )תפריט המכונה(; 

" )18( כדי להיכנס לתפריט. לחצו על הלחצן "

MACHINE MENU
DISPLAY MENU
WATER MENU
MAINTENANCE

FACTORY SETTINGS

"  )24( ובחרו את  4 לחצו על הלחצן "
האפשרות "MAINTENANCE" )תחזוקה(; לחצו על 

" )18( כדי להיכנס לתפריט. הלחצן "
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MAINTENANCE
BREW GROUP CLEAN

DESCALING
CAPPUCCINATORE CLEANING

"  )24( ובחרו את האפשרות  5 לחצו על הלחצן "
"DESCALING" )הסרת אבנית(; לחצו על הלחצן "

" )18( כדי להיכנס לתפריט.

DESCALING
START DESCALE

DESCALE WARNING

 "START DESCALE" האפשרות  את  בחרו   6
 )18(  " " על הלחצן  ולחצו  )התחל הסרת אבנית( 

כדי להיכנס לתפריט.

START DESCALING?

DESCALING

YESNO

הערה: לאחר שאישרתם אפשרות זו, חובה 
להמתין לסיום שאר המחזור. לחצו על הלחצן 

" )23( כדי לצאת. "

את  להתחיל  כדי   )18(  " " הלחצן  על  לחצו   7
מחזור הסרת האבנית.

FILL TANK WITH 
DESCALING SOLUTION

DESCALING

להסרת  המרוכזת  התמיסה  תכולת  כל  את  מזגו   8
Saeco אל תוך מיכל המים ולאחר מכן  האבנית של 
מלאו את המיכל במי שתייה נקיים עד לרמה שמסומנת 

על-ידי הסמל. 

9 הכניסו את המיכל בחזרה לתוך המכונה. לחצו על 
.)18( " הלחצן "

EMPTY DRIP TRAY

DESCALING

10 שפכו את כל הנוזלים במגש האגירה והחזירו אותו 
בחזרה למכונה.

.)18( " לחצו על הלחצן "

INSERT  THE
CAPPUCCINATORE WITH
ALL THE COMPONENTS

DESCALING

המכונה  תוך  אל  הקפוצ’ינטור  כלל  את  הכניסו   11
והוציאו את פיית המזיגה.

.)18( " לחצו על הלחצן "

מנותקת  היניקה  צינורית  את  שמרו  הערה: 
מהקפוצ’ינטור בזמן הליך הסרת האבנית.
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PLACE A CONTAINER
UNDER MILK AND HOT

WATER SPOUTS

DESCALING

12 שימו כלי קיבול מתחת לפיית המים החמים וכלי 
קיבול בגודל מספיק מתחת לקפוצ’ינטור.

קיבולת  בעל  קיבול  בכלי  השתמשו  הערה: 
של 1.5 ליטרים לפחות.

.)18( " לחצו על הלחצן "

STEP 1/2 DESCALING

DESCALING

PAUSE

השהו  מספיק,  גדול  קיבול  כלי  לכם  אין  אם 
הלחצן  על  לחיצה  על-ידי  המחזור   את 
אותו  החזירו  הקיבול,  כלי  את  רוקנו   ,)23(  " "
בחזרה למכונה והמשיכו את המחזור על-ידי לחיצה 

.)18( " על הלחצן "

התמיסה  את  למזוג  תתחיל  המכונה  זה,  בשלב   13
להסרת האבנית במרווחי זמן קבועים )פס ההתקדמות 

מראה את התקדמות המחזור(.

14 בסיום השימוש בתמיסה שבמיכל, המכונה תבקש 
מכם לרוקן ולשטוף את המיכל במי שתייה נקיים.

RINSE TANK &
FILL WITH FRESH WATER

DESCALING

15 שטפו את המיכל ביסודיות ומלאו אותו במי שתייה 
נקיים.

16 הכניסו את המיכל בחזרה למכונה. לחצו על הלחצן 
.)18( " "

17 רוקנו את כלי הקיבול שבהם השתמשתם לאגירת 
הנוזל שהמכונה מזגה.

EMPTY DRIP TRAY

DESCALING

18 רוקנו את כל הנוזלים ממגש האגירה וחברו אותו 
בחזרה.

.)18( " לחצו על הלחצן "

INSERT  THE
CAPPUCCINATORE WITH
ALL THE COMPONENTS

DESCALING

 
19 בדקו שהקפוצ’ינטור נמצא בתוך המכונה.

.)18( " לחצו על הלחצן "

PLACE A CONTAINER
UNDER MILK AND HOT

WATER SPOUTS

DESCALING

20 שימו כלי קיבול מתחת לפיית המים החמים וכלי 
קיבול בגודל מספיק מתחת לקפוצ’ינטור.

.)18( " לחצו על הלחצן "

STEP 2/2 RINSING

DESCALING

PAUSE

21 המכונה תבצע את מחזור השטיפה.
 

מים  כמות  צריך  השטיפה  למחזור  הערה: 
המכונה  כך  מחדל.  כברירת  המוגדרת 
על  המתאים ששומר  השטיפה  מחזור  את  מבצעת 
ההודעה  המשקאות.  להכנת  המיטביים  התנאים 
תקינה  היא  השטיפה  מחזור  עבור  המיכל  למילוי 

והיא חלק מהתהליך.

השטיפה  מחזור  את  להשהות  ניתן  הערה: 
כדי   .)23(  " " הלחצן  על  לחיצה  על-ידי 
 )18( " להמשיך את המחזור, לחצו על הלחצן  "
או  הקיבול  כלי  את  לרוקן  תוכלו  כך  נוספת.  פעם 

להתרחק מהמכונה לפרק זמן קצר.

22 בסיום מחזור השטיפה, המכונה תבצע את מחזור 
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התקנת המכונה - מדריך לספק השירות
החימום והשטיפה כדי להתכונן להכנת משקאות.

23 רוקנו את כלי הקיבול שבהם השתמשתם לאגירת 
הנוזל שהמכונה מזגה וחברו מחדש את פיית המזיגה.

24 כעת, ניתן להשתמש במכונה.

הערה: 
האבנית  להסרת  התמיסה  את  להשליך  יש   -
החלות  לתקנות  ו/או  היצרן  להנחיות  בהתאם 

במדינה שבה המכונה בשימוש. 
בסיום מחזור הסרת האבנית:  -

שטפו את מכלול ההכנה כפי שמתואר בסעיף   1 
"מכלול ההכנה" בפרק "ניקיון ותחזוקה";

שטפו את הקפוצ’ינטור במים זורמים.  2

בסיום מחזור הסרת האבנית, אנו ממליצים לרוקן את 
מגש האגירה.

השלכת המכונה  11

ניתן למחזר את חומרי האריזה.  -
מכונה: נתקו את המכונה וחתכו את כבל החשמל.  -
קחו את המכונה ואת כבל החשמל למרכז שירות   -

או למתקן השלכת פסולת ציבורי.

.2002/96 /EC מוצר זה תואם עם הנחיה אירופית

שעל המוצר או על האריזה שלו מציין 

  

הסמל  
הביתית.  הפסולת  עם  יחד  זה  מוצר  להשליך  שאין 
האיסוף  לנקודת  אותו  להעביר  יש  זאת,  במקום 

המתאימה למחזור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.
אתם  המוצר  של  כראוי  השלכה  על  שמירה  על-ידי 
ולבריאות  לסביבה  פוטנציאלי  נזק  למנוע  מסייעים 
לא  מהשלכה  כתוצאה  להיגרם  עשוי  אשר  האדם, 
נכונה של פסולת המוצר. לקבלת פרטים נוספים לגבי 
או  צרו קשר עם הרשות העירונית  זה,  מוצר  מיחזור 

המקומית או עם החנות שבה רכשתם אותו.
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פתרונותסיבות פעולות המכונה 

המכונה אינה מחוברת לחשמל ו/או לחצן המכונה אינה נדלקת.
ההדלקה/כיבוי נמצא במצב "0".

חברו את המכונה לחשמל ו/או העבירו 
."I" את לחצן ההדלקה/כיבוי למצב

חממו מראש את הכוסות בעזרת מים הכוסות קרות.הקפה אינו חם מספיק.
חמים.

לקפה אין מספיק קרם.
)ראו הערה(

התערובת שבה אתם משתמשים אינה 
מספיקה, הקפה אינו טרי או שהטחינה 

גסה מדי.

החליפו את תערובת הקפה או כוונו את 
רמת הטחינה כפי שמוסבר בסעיף "כיוון 

מטחנת הקפה".

למכונה לוקח זמן רב להתחמם 
או שכמות המים שנמזגת מהפיה 

קטנה מדי.

הסירו את האבנית מהמכונה. מעגלי המכונה חסומים בגלל אבנית. 

בועות נוצרות בפיית הקפוצ’ינטור 
בזמן מזיגת חלב.

חיבורי הצינורית אינם מחוברים היטב 
או שאינם מוכנסים עד הסוף לתוך 

הקפוצ’ינטור.

הכניסו את כל צינורית היניקה אל תוך 
הקפוצ’ינטור.

אדים יוצאים מתוך הקפוצ’ינטור 
בזמן יניקת החלב.

בדקו אם נותר חלב. במידת הצורך, אין חלב במיכל החלב.
מלאו את מיכל החלב או החליפו אותו 

בחדש.

הדליקו את המכונה. סגרו את דלת מכלול ההכנה לא במקומו.לא ניתן להוציא את מכלול ההכנה.
השירות. מכלול ההכנה יחזור אוטומטית 

למיקום הראשוני שלו.

הוציאו את מגירת מכלול התאים לפני מגירת מכלול התאים מוכנסת.
שאתם מוציאים את מכלול ההכנה.

המכונה טוחנת את פולי הקפה אך 
לא יוצא קפה.
)ראו הערה( 

נקו את מכלול ההכנה )ראו את הסעיף מכלול ההכנה מלוכלך.
"מכלול ההכנה"(.

נקו את פיית המזיגה.פיית המזיגה מלוכלכת.

הקפה חלש מדי.
)ראו הערה(

כוונו את כמות הקפה לטחינה.המינון קטן מדי.

הכנת הקפה איטית מדי.
)ראו הערה(

החליפו את תערובת הקפה או כוונו את טחינת הקפה דקה מדי.
רמת הטחינה כפי שמוסבר בסעיף "כיוון 

מטחנת הקפה".

נקו את מכלול ההכנה )ראו את הסעיף מכלול ההכנה מלוכלך.
"מכלול ההכנה"(.

נקו את פיית המזיגה ואת הפתחים פיית המזיגה חסומה או לא במקום הנכון.קפה דולף מפיית המזיגה.
שלה.

מקמו את פיית המזיגה במקום הנכון.

 הערה: אם החלפתם את תערובת הקפה או אם התקנתם את המכונה זה עתה, הופעתן של תקלות אלה 
לא בהכרח מעידה על כך שהמכונה מקולקלת.

צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו במספר הרשום בעמוד האחרון של מסמך זה לגבי כל תקלה 
שאינה מופיעה בטבלה שלעיל או אם הפתרונות המוצעים אינם פותרים את התקלה.

12   פתרון תקלות
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היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ללא התראה מוקדמת.

02

- 
R

e
v.

0
2

  
 d

e
l 1

5
-0

6
-1

2


